
TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT 

FORVALTNINGSSTYRET 

 
PROTOKOLL  
 
Utvalg:  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat 
Møtested: Folkemusikksenteret, Prestfoss 
Dato:  Tirsdag 25. Mai 2010 
Tidspunkt: Kl. 15.00-18.00 
 
Til stede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Tore Kravik, Gunnar Båsen, Dag Lislien (vara). 
Forfall:  Liv Jorunn Ruud 
   
Leif Simonsen deltok under behandling av sak 14/2010 og 15/2010. 
 
 
 
Rollag, 01.06.10 
  
 
Hege Jaren 
Sekretær 

 
 

 
 
Saker: 
 
Sak 12/2010 Protokoll og referatsaker 
Sak 13/2010 Delegerte saker 
Sak 14/2010 Forvaltningsplan – plan for kartlegging av status 
Sak 15/2010 Forvaltningsplan – ny vurdering av rådgivende utvalg 
Sak 16/2010 Skogselskapet i Buskerud - søknad om dispensasjon, Fjøslia 
Sak 17/2010 Årsmelding 2009 
Sak 18/2010 Eventuelt - Notat om avgrensning av omfang ifm kartlegging av status, forvaltningsplan 
 
 
 
 
 
Orienteringer/diverse: 
 
Status hjemmeside  
Siden begynner å ta form, og det tas sikte på en gjennomgang for forvaltningsstyret i midten av juni – enten pr. 
mail eller i møte.  
 
Status kulturminneprosjektet  
Møte med prosjektgruppa avholdt. Registreringer i felt samkjøres med forvaltningsplanen – felles feltdag med 
opplæring i bruk av GPS og skjemaføring. 
 
Vernefagsamling i Trysil 24. – 26. August  
Invitasjonen omfatter èn plass for forsøkskommuner og verneområder med lokal forvaltning. Forvalter har meldt 
seg på og undersøker mulighet for å få med en fra styret i tillegg. 
 
Naturparker - orientering om nettverksmøte landskapsparker og studietur med VER-DI  
Konklusjon om at dette er litt på siden av forvaltningens hovedfokus, men at det er viktig med kunnskap og god 
dialog. Ordførerne deltar på studietur med VER-DI til Sverige og Danmark i august, og dekker dermed opp 
behovet for informasjon til forvaltningen gjennom dette.  
 
Notat om avgrensning av omfang ifm kartlegging av status, forvaltningsplan 
Prosjektleder la fram et notat vedr. avgrensning av tilbudt omfang knyttet til kartlegging av status. Notatet er en 
presisering av at feltarbeid ifm kartlegging ikke er inkludert i fastprisen på oppdraget, og at evt. arbeid som Ask 
Rådgivning må utføre og som faller utenfor avtalen vil faktureres som tillegg etter forutgående varsel og 
godkjenning av forvaltningsstyret. Notatet ble mottatt samme dag som møtet ble holdt, og følgelig ikke satt på 
sakskartet. Forvaltningsstyret ønsker å vurdere notatet opp mot oppdragsavtalen som er inngått mellom 
oppdragsgiver og konsulent, og tar stilling til om dette skal behandles som egen sak i møte etter ferien. 
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Sak 12/10 Protokoll og referatsaker 

 Ingen referatsaker.  
  
 Vedtak 
 Protokoll fra møtet  09.04.10 godkjennes. 

 
 
 
Sak 13/10 Delegerte saker 

Ingen delegerte saker 
 
 
 
Sak 14/10  Forvaltningsplan – plan for kartlegging av status 
   

Fakta 
I prosjektplanen for forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell er det satt opp en milepæl der 
forvaltningsstyret skal godkjenne plan for kartlegging av status.  
 
Kartlegging av status er et omfattende arbeid. Det er flere spørsmål forvaltningsstyret trenger å 
ta stilling til. Prosjektleder belyser aktuelle momenter i vedlagte notat slik at forvaltningsstyret 
har et beslutningsgrunnlag. Notatet summerer opp grunnlaget for statuskartleggingen, forslår 
metode for gjennomføring, peker på utfordringer og gir forslag til plan for kartlegging av status. 
  
 
Vurderinger 
Saken legges fram av prosjektleder i møtet. 

 
 
  Vedlegg 

• Plan for kartlegging av status 
  
   

Forvaltningsstyrets vedtak 
Plan for kartlegging av status godkjennes med en tilleggsramme på 14 arbeidsdager med inntil 
kr. 350 pr. time eller en total ramme på inntil kr. 50.000,- for å dekke opp registreringer i felt 
sommeren 2010. Det er opp til forvalter og prosjektleder å finne en praktisk løsning på 
ressursbehovet. Behov utover dette må opp til ny behandling i styret. 

 
 

 
Sak 15/10  Forvaltningsplan – ny vurdering av rådgivende utvalg  
 

Fakta 
I forbindelse med oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell ble det 
vurdert om det var behov for å opprette et rådgivende utvalg med forankring i ulike fagmiljøer og 
interesserupperinger, som på denne måten kunne følge prosessen og bidra med sin kunnskap.  
 
I notat av 03.03.2010 anbefaler prosjektleder etter dialog med prosjektansvarlig og 
Fylkesmannen i Buskerud at det etableres et rådgivende utvalg.  
 
Forvaltningsstyret behandlet spørsmålet i forbindelse med godkjenning av prosjektplanen i sak 
03/2010 i møte den 9. Mars, og konkluderte med at det ikke skulle opprettes et rådgivende 
utvalg i denne omgang, og at det i stedet skulle inviteres til temamøter underveis i prosessen. 
 
I møte med naturverninteressene 10. Mai 2010 fremsatte naturvernforbundet et klart ønske om 
at det ble opprettet et slikt utvalg. Også fra grunneiersiden er det fremmet forslag om et 
organisert kontaktpunkt som prosjektet kan forholde seg til gjennom prosessen. 
 
Med bakgrunn i dette ber prosjektleder forvaltningsstyret om å vurdere anbefalingen om et 
rådgivende utvalg på nytt. 
 

 
  Vurderinger 

Saken legges fram for vurdering i møtet på bakgrunn av vedlagte notat datert 20.05.2010 og 
03.03.2010. 
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Vedlegg 

• Notat av 20.05.2010 og 03.03.2010 
 
 

Forvaltningsstyrets vedtak 
Forvaltningsstyret fastholder tidligere vedtak jfr. godkjent prosjektplan for 
forvaltningsplanarbeidet der det er planlagt gjennomført en åpen prosess med åpne temamøter 
i stedet for bruk av rådgivende utvalg. Forvaltningsstyret mener at alle interesser blir godt 
ivaretatt gjennom en slik prosess. 

  
  
   
Sak 16/10  Skogselskapet i Buskerud - søknad om dispensasjon, Fjøslia 
  

Fakta 
Skogselskapet i Buskerud søker i brev av 04.05.2010 om dispensasjon fra verneforskriftens 
bestemmelser for praktiske løsninger i forbindelse med gjennomføring av lagets årsmøte på 
Øvre Fjøslia 14. Juni 2010. I tillegg til årsmøtesaker ønsker selskapet å belyse hva som skjer i 
tilknytning til forvaltningen av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, og dette er en av grunnene 
til at møtet ønskes gjennomført på Fjøslia. 

 
De viser i sin søknad til at det vanligvis kommer 20-30 medlemmer på årsmøtene, men de har 
også opplevd et frammøte på rundt 60. Det søkes derfor dispensasjon fra verneforskriftens § 5 
punkt 9 for å kunne gjennomføre arrangementet uten å måtte forholde seg til et deltakerantall 
på under 40 personer slik det er beskrevet i § 3 punkt 6. 
 
Det vises også til at det er behov for transport av utstyr, mat og personer inn til møtestedet. Den 
siste delen av sideveien til Fjøslia ligger innenfor verneområdet, og det søkes derfor om 
tillatelse etter verneforskriften til motorisert transport på eksisterende skogsbilvei mellom 
reservatgrensen og Øvre Fjøslia. Avstanden fra vernegrensen til Fjøslia er av saksbehandler 
anslått til 200-300 m. 

 
   

Vurderinger 
Verneforskriftens § 3 punkt 6 sier at bruk av naturreservatet til større arrangementer eller 
teltleire med mer enn 40 personer er forbudt. Under de spesifiserte 
dispensasjonsbestemmelsene i § 5 punkt 9 gis det imidlertid åpning for at 
forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til avgrenset bruk utover bestemmelsene i 
§ 3 punkt 5 og 6.  
 
Søker kan vanskelig vite hvor mange som møter på årsmøtet, og ønsker å forholde seg til 
regelverket på en ryddig måte. En ser det som lite sannsynlig at dette isolerte arrangementet vil 
påvirke verneverdiene eller verneformålet negativt. 
 
Når det gjelder søknad om transport av mat, utstyr og personer fra vernegrensa og inn til 
gården, er det ikke noen hjemmel i verneforskriften som uten videre kan benyttes til å gi en slik 
tillatelse. Det er definert i verneforskriftens § 4 punkt 2 hvilke veier som er åpne for allmenn 
ferdsel. Gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området skal en rekke veier registreres og 
kartfestes, og disse vil når planen er godkjent kunne brukes til definerte formål uten søknad jfr. 
§ 4 punkt 3, 4 og 5.  
 
Omsøkte transportformål faller ikke inn under noen av disse bestemmelsene, og følgelig må en 
vurdere å benytte den generelle dispensasjonsbestemmelsen i § 48 i naturmangfoldloven. 
Denne hjemmelen kan i spesielle tilfeller benyttes dersom det ikke strider mot vernevedtakets 
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Hjemmelen pålegger søker å legge fram 
nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I et eventuelt 
dispensasjonsvedtak skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har 
vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på 
dette i vurderingen. 
 
En kan vanskelig se at en enkel transport av matvarer og utstyr maks 300 m langs eksisterende 
skogsbilvei skal være i konflikt med verneformålet. Prinsippet med at persontransport ikke skal 
være tillatt i reservatet bør imidlertid følges opp også i dette tilfellet. Det anbefales derfor at det 
gis dispensasjon med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 for 1 stk tur/retur transport av 
matvarer og utstyr mellom vernegrensa og Fjøslia i forbindelse med arrangementet. 
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Forslag til vedtak 
 Søknad om dispensasjon fra § 5 punkt 9 for gjennomføring av arrangement med mer enn 40 
personer innvilges. Arrangementet er avgrenset ved at møtet holdes innendørs eller i nær 
tilknytning til bygningene på Øvre Fjøslia, og virkningene er med bakgrunn i dette vurdert som 
ubetydelige i forhold til verneformål og verneverdier. Det stilles krav til søker/arrangør om at det 
blir tatt forhåndsregler i forhold til tråkk eller skade på eventuelle biologiske verdier på tun og 
innmark, og at de besøkende oppfordres til forsiktighet.  
 
Søknad om dispensasjon fra verneforskriftens § 3 punkt 4 for biltransport av nødvendig utstyr 
og matvarer i forbindelse med arrangementet innvilges med hjemmel i § 48 i 
naturmangfoldloven. Tillatelsen gis for 1 tur/retur transport i forbindelse med årsmøte den 14. 
Juni. Tillatelsen gjelder ikke ren persontransport. En kan vanskelig se at denne begrensede 
aktiviteten langs eksisterende skogsbilvei er i konflikt med verneformål eller verneverdier. 

 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Som forslag til vedtak, med unntak av at antall turer endres til 2. Vedtaket lyder etter dette: 

 
 Søknad om dispensasjon fra § 5 punkt 9 for gjennomføring av arrangement med mer enn 40 
personer innvilges. Arrangementet er avgrenset ved at møtet holdes innendørs eller i nær 
tilknytning til bygningene på Øvre Fjøslia, og virkningene er med bakgrunn i dette vurdert som 
ubetydelige i forhold til verneformål og verneverdier. Det stilles krav til søker/arrangør om at det 
blir tatt forhåndsregler i forhold til tråkk eller skade på eventuelle biologiske verdier på tun og 
innmark, og at de besøkende oppfordres til forsiktighet.  
 
Søknad om dispensasjon fra verneforskriftens § 3 punkt 4 for biltransport av nødvendig utstyr 
og matvarer i forbindelse med arrangementet innvilges med hjemmel i § 48 i 
naturmangfoldloven. Tillatelsen gis for 2 turer med transport i forbindelse med årsmøte den 14. 
Juni. Tillatelsen gjelder ikke ren persontransport. En kan vanskelig se at denne begrensede 
aktiviteten langs eksisterende skogsbilvei er i konflikt med verneformål eller verneverdier. 

 
 
 
Sak 17/10  Årsmelding 2009 
  

Fakta 
Årsmelding for 2009 legges fram for godkjenning.  
 
Årsmeldingen viser kort hvordan organiseringen av arbeidet med forvaltningen av Trillemarka-
Rollagsfjell er lagt opp, med oversikt over vesentlige tiltak og aktiviteter som er gjennomført i 
2009 samt økonomisk status. Årsrapportering fra Statens naturoppsyn og politiet er lagt inn i 
årsmeldingen. 

 
 
  Vurderinger 
  Forslag til årsmeldingen legges fram for vurdering i møtet. 
 
 

Vedlegg 

• Forslag til årsmelding 2009 
   
 

Forvaltningsstyrets vedtak 
Årsmelding for 2009 ble vedtatt uten merknader.  
 
Årsmeldingen sendes som orientering til kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal, MD, DN, 
Fylkesmannen i Buskerud, SNO Rødberg og Politiets regionkontakt TR i tillegg til at den legges 
ut på hjemmesiden til TR. 
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Sak 18/10  Eventuelt   
Notat om avgrensning av omfang ifm kartlegging av status, forvaltningsplan  

  
Fakta 
Prosjektleder la fram et notat vedr. avgrensning av tilbudt omfang knyttet til kartlegging av 
status. Notatet er en presisering av at feltarbeid ifm kartlegging ikke er inkludert i fastprisen på 
oppdraget, og at eventuelt arbeid som Ask Rådgivning må utføre, og som faller utenfor avtalen, 
vil faktureres som tillegg etter forutgående varsel og godkjenning av forvaltningsstyret. Notatet 
ble mottatt samme dag som møtet ble holdt, og styret fikk derfor først kjennskap til dokumentet i 
møtet. 

 
  Vurderinger 
  Saken ble drøftet i møtet. 
 

Forvaltningsstyrets vedtak 
Notatet om avgrensning av tilbudt omfang i arbeidet med forvaltningsplan for verneområdet er 
viktig prinsippavklaring mellom oppdragsgiver og konsulent, og spesielt med tanke på den 
forestående feltsesongen.  
 
Forvaltningsstyret ønsker bedre tid på å vurdere notatet opp mot oppdragsavtalen som er 
inngått mellom oppdragsgiver og konsulent, og ønsker også en ytterligere konkretisering av hva 
som er inkludert i fastprisen og hva som ikke er det. Styret tar deretter stilling til om dette skal 
behandles som egen sak i møte etter ferien eller om presiseringen tas til etterretning som 
orienteringssak.  
 
Utsettelsen anses som forsvarlig med bakgrunn i at behovet for ekstra ressurser til feltarbeid 
denne sesongen er dekket opp gjennom konkret vedtak om tilleggsramme i sak 14/2010. 

 


