FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL
Referat fra styremøte
Tid: Onsdag 18. mars kl. 13.00- 16.00.
Sted: Rollag kommunehus
Tilstede: Kari Ask, Steinar Berthelsen (kom ca kl. 14.30), Tore Kravik, Liv- Jorunn
Ruud, Gunnar Båsen, Hege Jaren, Kjell Ove Hovde.
Kari Ask ledet møtet.
Sak 05/2009: Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Protokollen som ble utdelt i
møte med sak 01/09-04/09 ble godkjent. Resten av referatet fra forrige møte
godkjennes i neste møte.
Forvaltningsstyret anmoder kommunene om å samordne sin praksis i forhold til
løyver etter lov om motorferdsel i utmark.
Sak 06/2009: Behandling av søknad fra Torgeir Beck Lande om støtte til
Trillemarkafilm på NRK.
Det prinsipielle rundt hvilke tiltak som kan og bør støttes ble diskutert.
Forvaltningsstyrets vedtak:
Behandling: Forvaltningsstyret fremmet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Forvaltningsstyret bevilger 100.000 kr til Torgeir Beck Lande som
produksjonsstøtte for ”Trillemarkafilmen”.
Det settes følgende forutsetninger for vedtaket:
- Forvaltningsstyret får tilgang til råmaterialet til filmen for vederlagsfri
bruk som informasjonsmateriell.
- Forvaltningsstyret får tilgang til den ferdig redigerte filmen for å kunne
bruke denne vederlagsfritt på lokale informasjonssentre for TrillemarkaRollagsfjell naturreservat.
Sak 07/2009: Behandling av søknad fra Tom Schandy og Tom Helgesen om støtte til
bok om Trillemarka- Rollagsfjell.
Vedtak:
Søknaden avslås.
Begrunnelse for vedtak:
- Forvaltningsstyret ser på prosjektet som interessant, men har ikke avsatt
midler av denne størrelse til informasjonstiltak.
Vedtaket kan påklages jmf. forvaltningslovens §§28-32. Se for øvrig vedlagte
klageskjema. Klagen skal stiles til: Forvaltningsstyret for Trillemarka- Rollagsfjell,
Sigdal kommune, 3350 Prestfoss.
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Sak 08/2009: Fastsettelse av godtgjørelser for verv i Forvaltningsstyret.
Saken ble diskutert.
Forvaltningsstyrets vedtak:
Behandling: Forvaltningsstyret fremmet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Det gis godtgjørelser etter de til enhver tid gjeldende statens satser. Det gis
godtgjørelse for: tidsbruk på møter, møteforberedelser, diett, og km sats for
bruk av egen bil. Utlegg refunderes etter framlagt kvittering.
Dagens satser for møtegodtgjørelser er referert i møtereferat fra møte 16.jan.2009.
Sekretær tar med skjemaer for reiseregning på neste møte i Forvaltningsstyret.
Sak 09/2009: Foreløpige drøftinger om skjøtsels- og tilretteleggingstiltak:
Saken tas opp igjen på neste møte.
Skilting rundt naturreservatet og ved innfallsporter ble diskutert.
Fylkesmannen har sendt krav om grensegang rundt reservatet til Nedre Buskerud
Jordskifterett.
Åpningsarrangementet er tenkt holdt der hvor kommunegrensene møtes, med atkomst
fra Vergjedalen. Ved enden av den aktuelle veien er det for liten plass til parkering av
mange biler. Det ligger et ørnereir i nærheten av den aktuelle plassen for
arrangementet. Tore undersøker med SNO om dette er et problem. Kari kontakter MD
ang. ansvar og gjennomføring av åpningsarrangementet. Gunnar ser på alternativ
plassering av arrangementet fra Sigdal, hvis opprinnelig plan ikke lar seg
gjennomføre. Steinar gjør det samme fra Rollag.
Sak 10/2009: Utarbeidelse av forvaltningsplan.
Saken ble diskutert. Forvaltningsstyret skal være oppdragsgiver for
forvaltningsplanen.
Skissen til plan som skal legges ut på DOFFIN må inneholde:
- Organisering etter PLP og klargjøring av roller.
- Faser og framdriftsplan for arbeidet.
- Hvem som er tenkt å skulle utføre de forskjellige fasene av arbeidet.
- Behov for kartlegging i forbindelse med forvaltningsplanen.
- Alle kostnader i forbindelse med forvaltningsplanen dekkes av de avsatte
midlene til dette formålet.
Konklusjon:
Sekretæren får i oppdrag av Forvaltningsstyret å legge fram en skisse for arbeidet til
neste møte 29.april. (I samråd med Hege Jaren).
Forvaltningsstyret kommer tilbake til saken på neste møte.
Sak 11/2009: Foreløpige drøftinger om budsjett.
Forvaltningsstyret har pr. dags dato følgende midler å rå over:
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Forvaltningsmidler: 2 mill. (1 mill 2008, 1 mill 2009) (lønn forvalterstilling,
kontorutgifter, regnskapsføring, godtgjørelser styret).
Skjøtsel- og tilretteleggingstiltak: 2 mill. (1 mill 2008, 1 mill 2009)
Forvaltningsplan: 2 mill.

Midlene står godt bevart på konto hos Sigdal kommune. Når Hege Jaren er på plass
for fullt i stillingen i juni overføres midlene til Rollag kommune som da får
regnskapsansvaret for midlene.
Omsøkte midler fra SNO: svar kommer i løpet av noen uker.
Sak 12/2009: USS- årsmøte
Allerede påmeldte: Kari, Steinar, Kjell Ove
Skal meldes på: Tore, Gunnar
Sekretær bestiller flyreise for: Steinar, Tore, Gunnar (+ Dag Lislien m/regning til
Rollag)
Utgifter for medlemmer av styret i forbindelse med USS-årsmøtet belastes
Forvaltningsstyrets budsjett.
Sak 13/2009: Studietur Dovre/DN
Kari har undersøkt litt. Aktuell reisetid første halvdel av uke 24. (9-10. juni?!).
Mulig opplegg:
Dag 1:
o Tog til Oppdal- program Dovrefjellrådet.
o Tog videre til Trondheim (overnatting)
Dag 2:
o Program DN
o Retur med Fly til Gardermoen
Aktuelle tema for program Dovrefjellrådet:
o Erfaringer med lokal forvaltning
Aktuelle tema for program DN:
o Samhandling, gjøre seg kjent
Avventer tilbakemeldinger fra leder av Dovrefjellrådet på endelige datoer. Kari
Kveseth i DN har antydet at de kan hele den aktuelle perioden.
Avslutningsvis delte Kari ut invitasjon til avduking av Madonnaen v/ Trillemarka
lørdag 20. juni 2009.

Neste møte: Sigdal kommunehus 29. april kl. 13.00.
Sigdal 19.03.2009
Kjell Ove Hovde
sekretær

