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FORVALTNINGSPLAN FOR TRILLEMARKA – ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT

ÅPNE KONTORDAGER – GJENNOMGANG AV
STATUSKARTLEGGING SOMMEREN 2011
I forbindelse med arbeidet med forvaltningsplanen for Trillemarka – Rollagsfjell
naturreservat ble det sommeren 2010 gjort en kartlegging av bygninger m.m.
Hovedformålet med kartleggingen var å dokumentere hva som var eksisterende
bygninger og anlegg på vernetidspunktet.
Sommerens feltarbeid er nå digitalisert og berørte parter kan nå få se hva som er kartlagt,
hvordan det er kategorisert og komme med innspill på den foreløpige statusen som er satt
på bygg, anlegg, stier og veier.
Du kan få innsikt i dette på 2 måter:
1. Ta kontakt med meg på telefon eller e-post og be om utskrift av kartutsnitt og
informasjon knyttet til kartobjekter (bygninger) som du eier eller forvalter. Oppgi
gårds- og bruksnummer og evt. navn på område. Jeg sender dere utskrift pr post
eller e-post.
2. Møt på en av de åpen kontordagene for gjennomgang direkte på dataskjerm (se
aktuelle dager og steder under). Det er en fordel å avtale tid den aktuelle dagen
slik at ikke mange blir stående å vente.
Alternativ 2 er det beste dersom du ønsker å slå av en prat og vil se flere områder og
detaljeringsgrader på kart med flybilder som bakgrunn. Detaljene er så gode i flybildene at
de fleste bygninger er godt synlige.
Jeg ber spesielt om at kontaktpersoner for sameiene videreformidler informasjonen til de
øvrige medlemmene.

Prosjektleder for forvaltningsplanen

Forvalter for Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat

Leif Simonsen

Hege Jaren

AS K R ÅD GIV N IN G AS
Adresse: Arbins gate 4, 0253 Oslo
Telefon direkte: 92 45 22 55

Adresse: c/o Rollag kommune, 3626 Rollag
Telefon: 31 02 37 03. Mobil: 94 03 48 00
E-post: hege.jaren@rollag.kommune.no
www.trillemarkarollagsfjell.no

E-post: leif.simonsen@askradgivning.no

Lokaler og datoer er som følger:
Eggedal Borgerstue
- Mandag 7. og tirsdag 8. mars 2011, kl 09.00 – 21.00 begge dager.
Prestfoss – Folkemusikksenteret (3. etg)
- Onsdag 9. mars 2011, kl 09.00 – 21.00.
Veggli – Numedalstunet (møterom i brakka)
- Torsdag 10. og fredag 11. mars 2011, kl 09.00 – 21.00 begge dager.

Jeg minner også om naturreservatets internettside www.trillemarkarollagsfjell.no der man
kan finne aktuelt stoff og laste ned dette brevet.

Velkommen!
Spørsmål om arbeidet med forvaltningsplanen kan rettes til undertegnede.

Vennlig hilsen

Leif Simonsen
prosjektleder
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