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Hege Jaren
Sekretær

Kari Ask
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Saker:
Sak 4/2014
Sak 5/2014
Sak 6/2014
Sak 7/2014
Sak 8/2014

Protokoll og referatsaker
Delegerte vedtak
Årsmelding 2013
Forslag om forskriftsendring – notat til Miljødirektoratet
Budsjett 2014

Orienteringer/diverse:


Miljøvedtaksregisteret, kort orientering om opprettelse og funksjon.



Prinsippdiskusjon knyttet til henvendelser ang. stier, informasjon, rydding/hogst og
restaurering/bygninger.



Forvalterstillingen, tre likelydende kommunestyrevedtak angående organisering f.o.m. 2015.
Orientering v/ Kari



USS-signaler (www.utmark.no) – orientering v/ Dag om riksrevisjonens evaluering av
forvaltningsmodellen for store verneområder og behovet for tydeliggjøring av rollefordeling mellom
aktørene i forvaltningen.
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Protokoll og referatsaker
Protokoll fra møtet 18.02.2014 ble godkjent. Ingen referatsaker til dette møtet.
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Delegerte saker
D 3/2014
14/165 Tillatelse til transport med snøscooter, Tømrer Skuggerud
D 4/2014
10/715 Tillatelse til transport med snøscooter, Olav Traaen
D 5/2014
14/226 Tillatelse til transport med snøscooter, Per Green
Ingen merknad. Delegerte saker tas til etterretning.
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Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2013

Fakta
Årsmelding for 2013 legges fram for godkjenning.
Årsmeldingen viser kort hvordan organiseringen og forvaltningen av TrillemarkaRollagsfjell er lagt opp, med oversikt over vesentlige tiltak og aktiviteter som er
gjennomført i 2013 samt økonomisk status.
Vurdering
Forslag til årsmelding legges fram i møtet.
Vedlegg
 Forslag til årsmelding 2013
Behandling
Forslag til årsmelding ble enstemmig vedtatt.
Forvaltningsstyrets vedtak
Forvaltningsstyret vedtar årsmelding for 2013.
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Forslag om forskriftsendring, notat til Miljødirektoratet
Fakta
I forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er det signalisert at
forvaltningsstyret ønsker å foreslå endringer i verneforskriften på tre punkter:
1.

2.
3.

Verneforskriften § 4.2 åpner for motorisert ferdsel på navngitte veger. Her
vurderes det å føye til flere veger som er i samme kategori som de allerede
navngitte vegene.
Åpne for generelt unntak fra verneforskriften for oppsetting av midlertidige
mobile jakttårn.
Endring av dispensasjonsbestemmelsen i verneforskriften § 5.1 hvor det
åpnes for å gi dispensasjon for mindre tilbygg.

Det har vært løpende dialog mellom forvaltningsmyndigheten og Miljødirektoratet
gjennom prosessen med forvaltningsplanen, og ønsket om forskriftsendring er lagt inn
som eget kapittel i den godkjente planen. Forslag til forskriftsendring skal i følge
Miljødirektoratet behandles som egen sak med høring før den vedtas ved kongelig
resolusjon.
Forvaltningsmyndigheten for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er i brev av
16.02.2009 delegert til forvaltningsstyret. Forskriftsendringer er ikke med i det som er
angitt som styrets oppgaver. Det er derfor praksis for at det er fylkesmennene som
utfører slike oppgaver.
Forslag til forskriftsendringer har kommet på bakgrunn av innspill fra forvaltningsstyret
og høringsparter i forbindelse med arbeidet med forvaltningsplanen.
Miljødirektoratet har derfor bedt forvaltningsstyret, som best kjenner bakgrunnen for
forslagene og har lokalkunnskap om området, om å utarbeide et notat som
oppsummerer bakgrunnen for de foreslåtte forskriftsendringene og en vurdering av
hvilken betydning disse vil ha for verneformålet og verneverdiene.
Miljødirektoratet vil med bakgrunn i notatet utarbeide et høringsbrev, og deretter be
Fylkesmannen i Buskerud om å sende forslaget til forskriftsendringer på høring,
oppsummere høringsuttalelsene og komme med sin vurdering av endringsforslagene
før dette samlet oversendes Miljødirektoratet. Miljødirektoratet vil deretter oversende
saken til Klima- og miljødepartementet for videre behandling.
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Vurdering
Notat med begrunnet forslag til endring i verneforskriften for Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat legges fram for vurdering og godkjenning i møtet.
Behandling
Dag L. foreslo følgende endring av punkt 2 i forslag til forskriftsendring:
”Oppsetting og bruk av mobile jakttårn for storviltjakt” endres til ”Oppsetting og bruk av mobile
jakttårn”.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forvaltningsstyrets vedtak
Forvaltningsstyret vedtar notat om forslag til forskriftsendring med en mindre endring som ble
foreslått i møtet. Vedtaket innebærer at notatet med begrunnelse for forskriftsendringer
oversendes Miljødirektoratet for videre saksgang.
Forvaltningsstyret foreslår endringer i verneforskriften på tre punkter:
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1.

§ 4.2 Motorferdsel på veier som er registrert og kartfestet som bilvei i
forvaltningsplanen.

2.

Forslag til nytt punkt under § 4 (Generelle unntak):
Oppsetting og bruk av mobile jakttårn.

3.

§ 5.1 Tilbygg på inntil 20 m , dog ikke større enn den eksisterende bygningen.
2
Samlet bygningsareal etter påbygning må ikke overstige 60 m .

2

Budsjett 2014
Forslag til budsjett for 2014:
Tiltak/registreringer/tilrettelegging/brosjyre 250 000
Forvaltningsplan, avlutning/trykk/utsending 250 000
Administrasjon og kontor
700 000
Godtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste styret
50 000
Skyss og kost
50 000
Forslaget er basert på regnskap fra foregående år og vurdert ut fra det som er realistisk i forhold
til tiltak som er definert i forvaltningsplanen. Evt. oppstart av større prosjekter innenfor
tiltaksposten vurderes separat.
Behandling
Forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.
Forvaltningsstyrets vedtak
Forvaltningsstyret vedtar følgende budsjett for 2014:
Tiltak/registreringer/tilrettelegging/brosjyre (ansvar 3297)
Forvaltningsplan, avlutning/trykk/utsending (ansvar 3298)
Administrasjon og kontor (ansvar 3299)
Godtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste styret (ansvar 3299)
Skyss og kost (ansvar 3299)

250 000
250 000
700 000
50 000
50 000

