Vinteren har lagt sitt kalde slør over Trillemarka-Rollagsfjell NR

Da var kong vinter på plass, og kulda har satt
inn nå i førjulstida! Med temperaturer ned
mot 30 minus i november, blir det friskt å
være ute! Da er det godt å vite at tiltakene
som forvaltningsstyret hadde bestilt for
inneværende år er utført! I år har det fra
Statens naturoppsyn (SNO) sin side, blitt
utført følgende tiltak;

Søppelrydding
Vi tok en sjau og ryddet opp i gamle synder.
Spesielt i Tundrajuvet var det sitt å ta tak i,
men også flere steder i reservatet. Vi vil følge
opp dette tiltaket også til neste år, men håper
at det ikke avdekkes betydelig mer gammelt
søppel. Når det gjelder eventuelt avdekking av
nytt søppel, vil dette bli rapportert og fulgt
opp gjennom gjeldene lovverk. Så hvis det er
noen der ute som kommer over søppel, meld
fra til SNO.

Parkering/snuplass ved Maribråtan
Ved Maribråtan, inngangen til Trilledalen, har
det hver vinter etter at Trillemarka ble kjent,
vært et problem å få parkert. Dette har ført til
flere uheldige episoder for de som bor på
denne fine plassen. Derfor ble det tatt tak i
dette, og det har blitt opparbeidet en
parkeringsplass før du kommer opp i tunet på
Maribråtan. Vi håper dette blir en god løsning
for både grunneier og brukerne av området.
PS: Dette er en av de stedene som det tidligst
blir kjørt opp løyper inn i verneområdet!

Et av flere søppellass som ble fraktet ut av verneområdet!
Her er det Lars Tore Lesteberg som poserer ved avfallet. Han
var med og plukket søppel bl.a i Tundrajuvet.

Ikke et helt godt bilde, men parkeringen er der hvor
graveren står!

Infotavler
Ja infotavler er vel kanskje litt feil valg av ord.
Vi kan vel heller kalle det for bautaer. Uansett,
det ble satt opp 5 flotte bautaer på utvalgte
steder. Dette er stein fra et lokalt skiferbrudd i
Veggli, noe som var viktig kriterie da
forvaltningsstyret foretok nettopp dette
valget. Og resultatet har blitt veldig bra! På
bautaen er det festet en informasjonsplakat,
som forteller om verneområdet. Det er i årets
bestillingsdialog spilt inn 5 nye bautaer til
neste år.

Bautaen ved Kvennhusvollen, Sigdal

Bautaen ved Fugleleiken, Rollag

Bautaen ved Grøset, Sigdal

Bautaen ved Nedre Tråenvatn, Sigdal

Bautaen ved Storvassåsen, Sigdal

Ut over dette har SNO drevet med noe
merking av reservatgrense, noe som blir fulgt
opp til neste barmarksesong. Da regner vi med
at jordskifteverket har gjort ferdig sin jobb, og
vi kan fullføre vår merking. Forvaltningsplanen
og arbeidet med den har også krevd noe
arbeid, der vi har bidratt med registrering av
objekter i verneområdet.

Da vil undertegnede ønske alle en riktig god
jul!

Håvard Kjøntvedt, Statens naturoppsyn

