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lemarka-Rollagsfjell natu rreservat

Adressater etter liste (vedlagt)

Deres ref:

Vår ref:

Saksbeh:
HJA 31 0237 03

2011t708

Arkivkode:
030

Dato:

01.11.2012

Høring av forslag til forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjet! naturreservat
Forslag til forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsf,ell natuneservat sendes med defte på høring.
Forvaltningsplanen blir også lagt ut på forvaltningens hjemmeside www.trillemarkarollaqstell.no

Bakgrunn
Trillemarka-Rollagsfiell natuneservat ble opprettet ved kongelig resolusjon 5. desember 2008.
Forvaltningsmyndigheten ble lagt til kommunene ved et statlig oppnevnt lokalt styre med representanter fra de
berørte kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal.
Om forvaltningsplanen
Forvaltningsplanen er utarbeidet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfell natureservat,
§ 8.
Planen skal være et praktisk hjelpemiddel for å opprettholde og fremme verneformålet. En forvaltningsplan skal
utarbeides innenfor rammene som er gitt i verneforskriften. Arbeidet med forvaltningsplanen ble startet i april
2010, og det er holdt åpne møter med informasjon om arbeidet i april/mai 2010 og iseptember 2011. Møtene har
bidratt til konstruktive innspill underveis i prosessen.
Trillemarka-Rollagsflell skiller seg ut fra en del andre naturreservater når det gjelder brukerinteresser og
bygningsmasse. Planen har med bakgrunn i dette et be§delig fokus på forhold som berører balansegangen
mellom bruk og vem, og kapiftelet om brukerinteresser er derfor viet stor plass. Planen inneholder videre
beskrivelse av området og verneverdiene, forvaltningsoppgaver og tiltak. Det er også en rekke vedlegg knyftet til
en omfattende registrering av stier/løyper, veier, bygninger og setervoller.

Høring og videre saksgang
Grunneiere, kommuner, Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune får forvaltningsplanen tilsendt
som papirdokument. Andre høringsinstanser kan laste planen ned fra forvaltningens hjemmeside;
www.trillemarkarollaqsfiell.no/aktuelt De som ønsker papirutgave tilsendt kan ta kontakt med sekretariatet.
Høringen er åpen, og alle som ønsker det kan komme med uttalelse til forvaltningsplanen innen !§...,1q@gg
2013. Uttalelse sendes skriftlig til Trillemarka-Rollagsfiell naturreservat, 3626 Rollag eller på f-post tit
postmotta k@ rol laq. kom m u n e. no

Forvaltningss§ret vil gjennomgå og sammenfatte høringsuttalelsene og vurdere om det er grunnlag for å gjøre
endringer i planen. Endelig forvaltningsplan skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning (DN).
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Leder forvaltningsstyret

Vedlegg: adresselister

Kopi: Direktoratet for naturforvaltning, P.b. 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM
Postadresse:

Telefon:

3626 ROLLAG

31 02 30 00

Telefax:

32746915

E-post adresse
postmottak@rollag. kommune.no

Hjemmeside: www.rollag. kommune.no

