TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT
FORVALTNINGSSTYRET
PROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat
Rollag kommunehus
Onsdag 1. juli
Kl. 14.00-17.30

Til stede:
Forfall:
Ikke møtt:

Kari Ask, Gunnar Båsen, Tore Kravik, Dag Lislien (vara)
Steinar Berthelsen, Liv Jorunn Ruud
Henriette Brokke (vara)

Befaringer:

Befaringen til Bergestulen og Øytjønn ble utsatt etter grunneiers ønske. Tore og Gunnar var
på befaring ved Tuftnevatn.

Saker:
Sak 41/2009
Sak 42/2009
Sak 43/2009
Sak 44/2009
Sak 45/2009
Sak 46/2009
Sak 47/2009
Sak 48/2009
Sak 49/2009
Sak 50/2009
Sak 51/2009
Sak 52/2009
Sak 53/2009
Sak 54/2009

Godkjenning av protokoll fra møte 09.06.09
Søknad skjøtselstiltak – Aslak N. Ulberg
Søknad skjøtselstiltak – Solveig Tonby
Søknad skjøtselstiltak – Glenn Andre Sandli Messel
Søknad skjøtselstiltak – Odd Rugland
Søknad skjøtselstiltak – Olav Traaen
Søknad skjøtselstiltak – Jorunn Bjørge
Søknad skjøtselstiltak – Olav Prestmoen
Søknad skjøtselstiltak – Asbjørn Skarpmoen
Søknad skjøtselstiltak – Eli Bjørge
Søknad om vedhogst – Live Båsen
Søknad om vedhogst – Gunnar Båsen
Søknad om hogst av ved, rydding av skiløyper, stier og elgposter ved Tuftnevatn
Eventuelt

Orienteringer/diverse:
•
•
•
•
•
•

Åpningsarrangement
Studietur til Sveits
Kulturminner
Brosjyre
Hjemmeside
Forvaltningsplan

Rollag, 03.07.2009
Hege Jaren
Sekretær
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Sak 41/09

Godkjenning av protokoll fra møte 18.05.09
Forvaltningsstyrets vedtak
Protokoll enstemmig godkjent.

Sak 42/09

Søknad skjøtselstiltak – Aslag N. Ulberg
Fakta
Aslag N. Ulberg g/bnr 113/1 søker om tillatelse til skjøtsel samt tilskudd i forbindelse med
rydding av to turstier i området ved Nordgaulsnatten og Putten nord for Tuftnevatn. Søker
viser til at stiene i dag er lite framkommelige p.g.a. vegetasjon. De omsøkte stiene er
kartfestet, og danner en rundløype på ca. 4 km. Søker ønsker også å merke stiene med
treskilt.
Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 9.000,- eks. mva
Vurderinger
Det henvises til vurderinger i sak 34/09 der generelle retningslinjer for vurdering av
skjøtselstiltak ble vedtatt.
Vurderingen bør sannsynliggjøre at tiltaket vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal defineres og
kartfestes i forvaltningsplanen. Tiltakene skal vurderes i forhold til eksisterende kunnskaper
om verneverdier og evt. påvirkning på disse.
Det omsøkte området berører ikke registrerte kjerneområder for biologiske verdier.
Saksbehandler har ikke funnet kart som viser at omsøkte stier eksisterer i dag, men er kjent
med at ikke alle stier er avmerket på kartverk. Søknaden anbefales innvilget på gitte vilkår.
Forslag til vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Søknad om rydding av stier i området Tuftnevatn-Putten innvilges etter § 7 i verneforskriften
på følgende vilkår:
1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at
det er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes
tillatelse fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette
skal vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).
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Behandling
Pkt. 1 i forslag til vedtak (om krav til befaring før tiltaket kan iverksettes) tas ut fordi befaring
ble gjennomført umiddelbart før møtet. Ellers som forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.
Forvaltningsstyrets vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Søknad om rydding av stier i området Tuftnevatn-Putten innvilges etter § 7 i verneforskriften
på følgende vilkår:
1. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at det
er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
2. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
3. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes tillatelse
fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
4. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
5. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette skal
vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
6. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).

Sak 43/09

Søknad skjøtselstiltak – Solveig og Oddvar Tonby
Fakta
Solveig og Oddvar Tonby søker om tillatelse til skjøtsel samt tilskudd i forbindelse med
rydding av setervoll på Båsumseter g/bnr 109/4. Vollen på 15,2 mål er i dag gjengrodd med
lauvskog og gran. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 22.000,- eks. mva
Vurderinger
Det henvises til vurderinger i sak 34/09 der generelle retningslinjer for vurdering av
skjøtselstiltak ble vedtatt.
I vedtaket går det fram at ”….Setervoller der skogen dominerer tidligere avgrensning av vollen
bør avventes og ses i sammenheng med vurderinger i forvaltningsplan, da hogst i disse
områdene kan påvirke verneverdiene. Dette medfører at gjengrodde setervoller bør avklares
gjennom forvaltningsplanen, og blir ikke innvilget denne sesongen.”
Vurderingen bør sannsynliggjøre at tiltaket vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal defineres og
kartfestes i forvaltningsplanen. Tiltakene skal vurderes i forhold til eksisterende kunnskaper
om verneverdier og evt. påvirkning på disse.
Omsøkte setervoll grenser til kjerneområder med biologiske verdier. Flyfoto over
eiendommen viser at vollen er sterkt preget av gjengroing. Med bakgrunn i dette er det
ønskelig at en avventer skjøtsel av vollen på Båsumsetra slik at en kan se skjøtsel og
verneverdier i en større sammenheng gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
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Forslag til vedtak
Søknad om skjøtselstiltak og tilskudd i forbindelse med rydding av setervoll på Båsumsetra
avslås.
Bakgrunnen for avslaget er at vollen i dag er sterkt preget av gjengroing samtidig som den
ligger i nær tilknytning til registrerte kjerneområder for biologiske verdier. Jfr.utdrag av
vedtak i sak 34/09 kan hogst på setervoller der skogen dominerer tidligere avgrensning
påvirke verneverdiene. Det er en forutsetning for dispensasjon at tiltaket ikke strider mot
formålet med fredningen. Forvaltningsstyret ønsker derfor at evt. skjøtsel i dette området
vurderes i en større sammenheng gjennom arbeidet med forvaltningsplan for verneområdet.
Behandling
Nytt forslag til vedtak ble fremmet. Dette ble enstemmig vedtatt.
Forvaltningsstyrets vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Jfr. utdrag av vedtak i sak 34/09 kan hogst på setervoller der skogen dominerer tidligere
avgrensning påvirke verneverdiene. Forvaltningsstyret ser positivt på rydding av vegetasjon i
direkte nærhet til seterhusene, men ønsker befaring for å avklare nærmere forhold og nærhet
til evt. nøkkelbiotoper før det gjøres endelig vedtak i saken. Forvaltningsstyret tar kontakt med
grunneier for å finne tidspunkt for befaring i august.

Sak 44/09

Søknad skjøtselstiltak – Glenn Andre Sandli Messel
Fakta
Glenn Andre Sandli Messel søker om tillatelse til skjøtsel samt tilskudd i forbindelse med
rydding og merking av eksisterende stier og setervoller rundt h.h.v. tidligere seter (hytte) ved
Haslitjern samt Nilsebu lenger sydvest på eiendommen. Det er behov for å fjerne større trær
som kan ødelegge bygninger på setervollen. Stier og voller er avmerket på kart. Tiltaket er
kostnadsberegnet til kr. 35.000,Vurderinger
Det henvises til vurderinger i sak 34/09 der generelle retningslinjer for vurdering av
skjøtselstiltak ble vedtatt.
I vedtaket går det fram at ”….Setervoller der skogen dominerer tidligere avgrensning av vollen
bør avventes og ses i sammenheng med vurderinger i forvaltningsplan, da hogst i disse
områdene kan påvirke verneverdiene. Dette medfører at gjengrodde setervoller bør avklares
gjennom forvaltningsplanen, og blir ikke innvilget denne sesongen.”
Vurderingen bør sannsynliggjøre at tiltaket vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal defineres og
kartfestes i forvaltningsplanen. Tiltakene skal vurderes i forhold til eksisterende kunnskaper
om verneverdier og evt. påvirkning på disse.
Det omsøkte området berører ikke registrerte kjerneområder for biologiske verdier. Flere av
stiene det er søkt om tillatelse til å rydde finnes på kartverk – noen bare delvis, men dette
anses som kurant.
Flyfoto viser at vollen på Nilsebu er sterkt preget av gjengroing. Det er derfor ønskelig at evt.
skjøtsel i dette området vurderes i en større sammenheng gjennom arbeidet med
forvaltningsplan for området.
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Vollen til seter/hytte ved Haslitjern har et åpnere preg, og det anbefales derfor at det gis
dispensasjon for skjøtsel av denne samt rydding av omsøkte stier på gitte vilkår.
Forslag til vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Søknad om rydding av stier i området rundt Nilsebu og seter/hytte nordvest for Haslitjern,
samt skjøtsel av setervoll til hytte/seter ved Haslitjern innvilges etter § 7 i verneforskriften på
følgende vilkår:
1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at
det er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes
tillatelse fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette
skal vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).
Søknad om skjøtselstiltak og tilskudd i forbindelse med rydding rundt Nilsebu avslås.
Bakgrunnen for avslaget er at vollen i dag er sterkt preget av gjengroing. Jfr. utdrag av vedtak i
sak 34/09 kan hogst på setervoller der skogen dominerer tidligere avgrensning påvirke
verneverdiene. Det er en forutsetning for dispensasjon at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen. Forvaltningsstyret ønsker derfor at evt. skjøtsel i dette området vurderes i
en større sammenheng gjennom arbeidet med forvaltningsplan for verneområdet.
Behandling
Forslag om følgende endring i siste avsnitt i innstillingen: ”Forvaltingsstyret ser positivt på
rydding i direkte nærhet til Nilsebu, men ønsker befaring for å avklare nærmere forhold før det
gjøres endelig vedtak i saken. Forvaltningsstyret tar kontakt med grunneier for å finne
tidspunkt for befaring i august. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Forvaltningsstyrets vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Søknad om rydding av stier i området rundt Nilsebu og seter/hytte nordvest for Haslitjern,
samt skjøtsel av setervoll til hytte/seter ved Haslitjern innvilges etter § 7 i verneforskriften på
følgende vilkår:
1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
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2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at det
er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes tillatelse
fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette skal
vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).
Jfr. utdrag av vedtak i sak 34/09 kan hogst på setervoller der skogen dominerer tidligere
avgrensning påvirke verneverdiene. Det er en forutsetning for dispensasjon at tiltaket ikke
strider mot formålet med fredningen. Forvaltningsstyret ser positivt på rydding i direkte
nærhet til Nilsebu, men ønsker befaring for å avklare nærmere forhold før det gjøres endelig
vedtak i saken. Forvaltningsstyret tar kontakt med grunneier for å finne tidspunkt for befaring
i august.

Sak 45/09

Søknad skjøtselstiltak – Odd Rugland
Fakta
Odd Rugland søker om tillatelse til skjøtsel samt tilskudd i forbindelse med rydding av
setervoll på Snårsetra g/bnr 133/7 og stier avmerket på kart. Eiendommen ble i sin helhet
vernet i fase I, og søker har tidligere fått innvilget søknad om skjøtsel av setervoll og stier fra
daværende forvaltingsmyndighet. Mye arbeid med rydding gjenstår da arbeidet med
restaurering av seterhus har vært prioritert, og søker ser nå for seg å bruke vår/sommer 2010
på skjøtsel. Arbeidet er anslått til 11,5 dagsverk.
Vurderinger
Det henvises til vurderinger i sak 34/09 der generelle retningslinjer for vurdering av
skjøtselstiltak ble vedtatt.
Vurderingen bør sannsynliggjøre at tiltaket vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal defineres og
kartfestes i forvaltningsplanen. Tiltakene skal vurderes i forhold til eksisterende kunnskaper
om verneverdier og evt. påvirkning på disse.
Området rundt Snårsetra berører ikke registrerte kjerneområder for biologiske verdier.
Forslag til vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Søknad om rydding av setervoll og eksisterende stier i området rundt Snårsetra innvilges etter
§ 7 i verneforskriften på følgende vilkår:
1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at
det er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
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3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes
tillatelse fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette
skal vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).
Behandling
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forvaltningsstyrets vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Søknad om rydding av setervoll og eksisterende stier i området rundt Snårsetra innvilges etter
§ 7 i verneforskriften på følgende vilkår:
1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at det
er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes tillatelse
fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette skal
vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).

Sak 46/09

Søknad skjøtselstiltak – Olav Traaen
Fakta
Olav Traaen søker om tillatelse til skjøtsel samt tilskudd i forbindelse med rydding av
setervollen på Minneskleiv samt flere stier (gamle ferdselsårer) i tilknytning til setrene
Minneskleiv og Fyriset g/bnr 45/5. Stier og setervoll er ikke kartfestet. Tiltaket er
kostnadsberegnet til kr. 25.000,Vurderinger
Det henvises til vurderinger i sak 34/09 der generelle retningslinjer for vurdering av
skjøtselstiltak ble vedtatt.
Vurderingen bør sannsynliggjøre at tiltaket vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal defineres og
kartfestes i forvaltningsplanen. Tiltakene skal vurderes i forhold til eksisterende kunnskaper
om verneverdier og evt. påvirkning på disse.
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Det omsøkte området berører ikke registrerte kjerneområder for biologiske verdier direkte,
men ligger tett på slike registreringer nordvest og sørøst for vollen. Flykart viser at vollen er
holdt i hevd med et åpent preg.
De omsøkte stiene er ikke kartfestet, og det forutsettes befaring med påfølgende kartfesting
av traseene før rydding kan iverksettes.
Forslag til vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Setervollen på Minneskleiv berører ikke registrerte kjerneområder for biologiske verdier
direkte, men ligger tett på slike registreringer nordvest og sørøst for vollen. Flykart viser at
vollen er holdt i hevd med et åpent preg.
Søknad om rydding av setervoll og stier i området rundt Minneskleiv innvilges etter § 7 i
verneforskriften på følgende vilkår:
1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at
det er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes
tillatelse fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette
skal vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).
De omsøkte stiene er ikke kartfestet, og det forutsettes befaring med påfølgende kartfesting
av traseene før rydding kan iverksettes.
Behandling
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forvaltningsstyrets vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Setervollen på Minneskleiv berører ikke registrerte kjerneområder for biologiske verdier
direkte, men ligger tett på slike registreringer nordvest og sørøst for vollen. Flykart viser at
vollen er holdt i hevd med et åpent preg.
Søknad om rydding av setervoll og stier i området rundt Minneskleiv innvilges etter § 7 i
verneforskriften på følgende vilkår:
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1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at det
er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes tillatelse
fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette skal
vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).
De omsøkte stiene er ikke kartfestet, og det forutsettes befaring med påfølgende kartfesting
av traseene før rydding kan iverksettes.

Sak 47/09

Søknad skjøtselstiltak – Jorunn Bjørge
Fakta
Jorunn Bjørge søker om tillatelse til skjøtsel samt tilskudd i forbindelse med rydding av
setervollen Øvre Bufjell tilhørende g/bnr 48/1. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 50.000,Vurderinger
Det henvises til vurderinger i sak 34/09 der generelle retningslinjer for vurdering av
skjøtselstiltak ble vedtatt.
Vurderingen bør sannsynliggjøre at tiltaket vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal defineres og
kartfestes i forvaltningsplanen. Tiltakene skal vurderes i forhold til eksisterende kunnskaper
om verneverdier og evt. påvirkning på disse.
Det omsøkte området berører ikke registrerte kjerneområder for biologiske verdier direkte,
men ligger tett på slike registreringer øst for setervollen. Flykart viser at vollen er holdt i hevd
med et åpent inntrykk, men noe preget av gjengroing fra kantene.
Forslag til vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Setervollen på Øvre Bufjell berører ikke registrerte kjerneområder for biologiske verdier
direkte, men ligger tett på slike registreringer i øst. Flykart viser at vollen er holdt i hevd med
et åpent preg.
Søknad om rydding av setervoll på Øvre Bufjell innvilges etter § 7 i verneforskriften på
følgende vilkår:
1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
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2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at
det er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes
tillatelse fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette
skal vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).
Behandling
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forvaltningsstyrets vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Setervollen på Øvre Bufjell berører ikke registrerte kjerneområder for biologiske verdier
direkte, men ligger tett på slike registreringer i øst. Flykart viser at vollen er holdt i hevd med
et åpent preg.
Søknad om rydding av setervoll på Øvre Bufjell innvilges etter § 7 i verneforskriften på
følgende vilkår:
1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at det
er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes tillatelse
fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette skal
vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).

Sak 48/09

Søknad skjøtselstiltak – Olav Prestmoen
Fakta
Olav Prestmoen søker om tillatelse til skjøtsel samt tilskudd i forbindelse med rydding av
setervollen Nyset g/bnr 41/1, samt eksisterende sti mellom Låkaset og Nyset – ca 3000 m. Det
søkes videre om tillatelse og tilskudd til merking av stien med varder i terrenget. Stien er
kartfestet. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 20.000,- ekskl. mva.
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Vurderinger
Det henvises til vurderinger i sak 34/09 der generelle retningslinjer for vurdering av
skjøtselstiltak ble vedtatt.
Vurderingen bør sannsynliggjøre at tiltaket vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal defineres og
kartfestes i forvaltningsplanen. Tiltakene skal vurderes i forhold til eksisterende kunnskaper
om verneverdier og evt. påvirkning på disse.
Setervollen Nyset ligger som en øy i et område som er vurdert som kjerneområde for
biologiske verdier. Flyfoto viser at vollen er fortsatt har et åpent inntrykk, men med preg av
noe gjengroing fra kantene. Den umiddelbare nærheten til registrerte verneverdier medfører
at det må vises forsiktighet med tiltak som kan påvirke verneformålet. Med bakgrunn i dette
anbefales det befaring i området før evt. skjøtselstiltak iverksettes på setervollen.
Forslag til vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Søknad om rydding av setervoll på Nyset samt eksisterende sti fra Låkaset til Nyset innvilges
etter § 7 i verneforskriften på følgende vilkår:
1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at
det er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes
tillatelse fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette
skal vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).
Behandling
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forvaltningsstyrets vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Søknad om rydding av setervoll på Nyset samt eksisterende sti fra Låkaset til Nyset innvilges
etter § 7 i verneforskriften på følgende vilkår:
1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at det
er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
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3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes tillatelse
fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette skal
vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).

Sak 49/09

Søknad skjøtselstiltak – Asbjørn Skarpmoen
Fakta
Asbjørn Skarpmoen g/bnr. 47/1 og 2 søker om tillatelse til skjøtsel samt tilskudd i forbindelse
med rydding av eksisterende stier mellom setrene Skarpmoseter – Gamlevollseter og
Skarpmoseter – Hølseter, samt kavling. Stiene krysser eiendomsgrenser og det vil bli
innhentet tillatelse fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang. Søker fokuserer på
viktigheten av å kanalisere ferdselen og å avvente merking av stiene i påvente av helhetlige
retningslinjer for hele området. Tiltaket er ikke kartfestet. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr.
11.500,Vurderinger
Det henvises til vurderinger i sak 34/09 der generelle retningslinjer for vurdering av
skjøtselstiltak ble vedtatt.
Vurderingen bør sannsynliggjøre at tiltaket vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal defineres og
kartfestes i forvaltningsplanen. Tiltakene skal vurderes i forhold til eksisterende kunnskaper
om verneverdier og evt. påvirkning på disse.
De omsøkte stiene er ikke kartfestet, og det forutsettes befaring med påfølgende kartfesting
av traseene før rydding kan iverksettes.
Forslag til vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Søknad om rydding av setervoll og eksisterende stier mellom Skarpmoseter og Gamlevollseter
og Skarpmoseter - Hølseter innvilges etter § 7 i verneforskriften på følgende vilkår:
1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at
det er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes
tillatelse fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette
skal vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
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7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).
Behandling
Dag fratrådte møtet under behandling p.g.a. inhabilitet.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forvaltningsstyrets vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Søknad om rydding av setervoll og eksisterende stier mellom Skarpmoseter og Gamlevollseter
og Skarpmoseter - Hølseter innvilges etter § 7 i verneforskriften på følgende vilkår:
1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at det
er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes tillatelse
fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette skal
vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).

Sak 50/09

Søknad skjøtselstiltak – Eli Bjørge
Fakta
Eli Bjørge søker om tillatelse til skjøtsel samt tilskudd i forbindelse med rydding og merking av
ca 500 m eksisterende sti fra Øvre Fjøslien mot Minneskleiv. Stien går gjennom et plantefelt,
og det er nødvendig med rydding for at den ikke skal gro igjen. Tiltaket kartfestet, men ikke
kostnadsberegnet.
Vurderinger
Det henvises til vurderinger i sak 34/09 der generelle retningslinjer for vurdering av
skjøtselstiltak ble vedtatt.
Vurderingen bør sannsynliggjøre at tiltaket vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal defineres og
kartfestes i forvaltningsplanen. Tiltakene skal vurderes i forhold til eksisterende kunnskaper
om verneverdier og evt. påvirkning på disse.
Forslag til vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
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Søknad om rydding av ca. 500 m eksisterende sti fra Øvre Fjøslien mot Minneskleiv innvilges
etter § 7 i verneforskriften på følgende vilkår:
1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at
det er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes
tillatelse fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette
skal vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).
Behandling
Forslag tilvedtak ble enstemmig vedtatt
Forvaltningsstyrets vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet
med fredningen.
Søknad om rydding av ca. 500 m eksisterende sti fra Øvre Fjøslien mot Minneskleiv innvilges
etter § 7 i verneforskriften på følgende vilkår:
1. Før arbeidet startes skal det foretas befaring mellom søker og forvaltningsmyndighet
eller personer som opptrer på vegne av forvaltningsmyndigheten. Rydding skal etter
dette utføres etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
2. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at det
er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen.
3. Det er kun eksisterende stier som kan ryddes – nye stier skal vurderes gjennom
arbeidet med forvaltningsplan for området.
4. I tilfeller der stiene krysser eiendomsgrenser forutsettes det at det innhentes tillatelse
fra andre grunneiere før arbeidet settes i gang.
5. Rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
6. Det gis ikke tillatelse til merking av stier i terrenget eller oppsetting av skilt. Dette skal
vurderes som en helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området.
7. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr.
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket).

Sak 51/2009

Søknad om vedhogst – Live Båsen
Fakta
Live Båsen søker om tillatelse til vedhogst til hytte på eiendommen med g/bnr 170/18 i
verneområdet. Ønsker flerårig tillatelse.
Vurderinger
Hogst i et naturreservat kan være et tiltak som er i strid med verneformålet. I likhet med
vurdering av tilsvarende saker, anbefales det befaring i området før endelig vedtak treffes.

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT
FORVALTNINGSSTYRET

Forslag til vedtak
Hogst i et naturreservat kan være et tiltak som er i strid med verneformålet. Som et ”føre var
prinsipp” ønsker forvaltningsstyret derfor at det foretas en felles befaring mellom søker og
forvaltningsstyret før endelig vedtak treffes i saken. Forvaltningsstyret vil ta kontakt med
søker for å finne aktuell dato for befaring.
Behandling
Gunnar fratrådte møtet p.g.a. inhabilitet
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forvaltningsstyrets vedtak
Hogst i et naturreservat kan være et tiltak som er i strid med verneformålet. Som et ”føre var
prinsipp” ønsker forvaltningsstyret derfor at det foretas en felles befaring mellom søker og
forvaltningsstyret før endelig vedtak treffes i saken. Forvaltningsstyret vil ta kontakt med
søker for å finne aktuell dato for befaring.

Sak 52/2009

Søknad om vedhogst – Gunnar Båsen
Fakta
Gunnar Båsen søker om tillatelse til vedhogst til Båssetra på eiendommen med g/bnr 170/6.
Hogsten er planlagt utført innenfor setervollen som har et areal på ca. 9. daa i tillegg til noe
hogst langs eksisterende sti. Ønsker flerårig tillatelse. Søknaden er kartfestet.
Vurderinger
Hogst i et naturreservat kan være et tiltak som er i strid med verneformålet. I likhet med
vurdering av tilsvarende saker, anbefales det befaring i området før endelig vedtak treffes.
Forslag til vedtak
Hogst i et naturreservat kan være et tiltak som er i strid med verneformålet. Som et ”føre var
prinsipp” ønsker forvaltningsstyret derfor at det foretas en felles befaring mellom søker og
forvaltningsstyret før endelig vedtak treffes i saken. Forvaltningsstyret vil ta kontakt med
søker for å finne aktuell dato for befaring.
Behandling
Gunnar fratrådte møtet p.g.a. inhabilitet
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forvaltningsstyrets vedtak
Hogst i et naturreservat kan være et tiltak som er i strid med verneformålet. Som et ”føre var
prinsipp” ønsker forvaltningsstyret derfor at det foretas en felles befaring mellom søker og
forvaltningsstyret før endelig vedtak treffes i saken. Forvaltningsstyret vil ta kontakt med
søker for å finne aktuell dato for befaring.

Sak 53/09

Søknad om hogst av ved, rydding av skiløyper, stier og elgposter ved Tuftnevatn
Fakta
Forvaltningsstyret behandlet i møte 11.03.09 sak 03/09 søknad fra Aslag N. Ulberg om
vedhogst, rydding av skiløyper, stier og elgposter ved Tuftnevatn, hvor følgende vedtak ble
fattet:
”Hogst i et naturreservat kan være et tiltak som er strid med verneformålet. Som et føre var
prinsipp ønsker Forvaltningsstyret derfor at det foretas en felles befaring mellom søker og
Forvaltningsstyret før endelig vedtak treffes i saken.

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT
FORVALTNINGSSTYRET
Forvaltningsstyret vil ta kontakt med søker for å finne aktuell dato for befaring mellom søker
og Forvaltningsstyret”.
Det ble utført befaring sammen med grunneier 01.07.09.
Vurderinger
Befaringen konkluderte med at hogst av ved til hytte kombinert med rydding av eksisterende
stier, løyper og evt. elgposter ikke er i strid med verneformålet.
De omsøkte tiltakene anses som kurante, og søker er ved befaringen inneforstått med å
utføre varsomhet ved uttak av ved etter gitte betingelser.

Endelig vedtak
Aslak N. Ulberg gis tillatelse til hogst av inntil 5 kubikkmeter virke av gran og lauv til ved på
Tuftehytta. Dispensasjonen gis etter § 5 pkt. 8 i verneforskriften.
Det gis også tillatelse til nødvendig motorferdsel i forbindelse med hogsten med snøscooter.
Det settes følgende betingelser for vedtaket:
• Transporten skal gjennomføres med snøscooter med reg.nr. JZ 3046.
• Odd Ulberg med snøscooter med reg. nr. JZ 6269 kan etter avtale med eier også
utføre hogst og kjøring på dette løyvet.
• Vedhogsten skal primært utføres for rydding av godkjente skiløyper, stier og
eventuelt elgposter.
• Det skal ikke hogges gamle eller tørre trær av gran og furu.
• Det skal føres kjørebok i forbindelse med transporten, og kopi av denne skal sendes
forvaltningsmyndigheten etter endt sesong.
• Løyvet er gyldig i vintersesongen 2009/2010.
• Dette brev gjelder som løyve for kjøringen og må medbringes for framvisning ved
eventuell kontroll.

Sak 54/09

Eventuelt
Rydding av sti til Trollodden
Fakta
Det er behov for å rydde deler av stien til Trollodden før åpningsarrangementet, samt
klopping over myrlendte områder.
Vurdering
Forvaltningsstyret ønsker å be SNO om å ta på seg jobben med rydding av sti og legging av
klopper langs stien inn til Trollodden før åpningsarrangementet 12. August. Merking, rydding
og vedlikehold av eksisterende stier skal etter verneforskriften utføres i samsvar med
forvaltingsplan. Siden arbeidet med forvaltningsplanen ikke vil bli igangsatt før høsten 2009,
vil dispensasjon for denne type tiltak måtte gis etter § 7 i verneforskriften inntil videre.
Tiltaket anses ikke å være i strid med verneformålet.
Forvaltningsstyrets vedtak
Forvaltningsstyret anmoder SNO om å ta på seg arbeidet med rydding og klopping av sti fra
parkering til Trollodden innen 12. August.
SNO gis samtidig dispensasjon etter § 7 i verneforskriften for å utføre tiltaket i tråd med
anbefalinger i ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske Turistforening, Forbundet Kysten
og Friluftsrådenes landsforbund.. SNO bes sørge for tillatelse fra aktuelle grunneiere før
ryddingen iverksettes.

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT
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Møte i forvaltningsstyret 01.07.09 (Tillegg)
ORIENTERINGER/DIVERSE
Åpningsarrangement
Gjennomgang av status for åpningsarrangementet. Møte med MD 03.01 for videre
planlegging. SNO forespørres om bistand til praktiske oppgaver som rydding av sti til
Trollodden, parkeringsvakter, kaffekoking, presenning, diverse transport av utstyr (båt),
toalett ved parkering, samt opprydding i havarerte kanoer og skrot ved Buvatnet.
Ansvar for mat/servering unntatt kaffe settes bort til for eksempel Folkemusikksenteret. Vi
satser på spekemat servert på trefjøler gravert med Trillemarka-Rollagsfjell.
MD har skissert nytt arbeidsmøte i uke 29. Utsending av annonser og invitasjoner samme
uke. Behov for et siste møte i lokal gruppe (forvaltningsstyret+SNO) før arrangementet –
forslag om onsdag 5. August i SNO’s lokaler på Rødberg.
Studietur
UMB har invitert forvaltningsmyndigheten til studietur til Sveits 11-15 september for å se på
region- og landskapsparker og hvordan lokalmiljøene har utnyttet disse i
næringssammenheng. Forvaltningsstyret ønsker at Gunnar og Hege deltar som observatører
og representerer forvaltningsmyndigheten på denne studieturen.
Kulturminner
Kari orientert om tankene rundt et mulig prosjekt på registrering av kulturminner i
verneområdet. Etter skisse og forslag fra Fylkeskommunen anbefales det at det oppnevnes en
arbeidsgruppe som jobber videre med saken og fremmer et forslag om prosess for
godkjenning i forvaltningsstyret.
Forslag om å spørre følgende personer om deltakelse (2 fra Rollag, 2 fra Sigdal og 1 fra N&U):
Even Tråen, Nerid Kongsjorden, Per Lyder Frøvoll, Jon Låg og Ole Erik Aasen.
I tillegg vil det være behov for å trekke inn ekstern kompetanse på spesielle fagområder og
eldre historie; for eksempel Jørund Rolstad, Målfrid Toeneiet, Maren Bråthen og evt arkeolog
eller arkeologistudent.
Brosjyre
Brosjyren ble ferdig med et nødskrik til 1. Juli som planlagt. Representanter fra de tre
kommunen fikk med seg brosjyrer for distribusjon lokalt.
Hjemmeside
Forvalter har forespurt Fylkesmann og DN angående felles mal for hjemmeside samt logo for
verneområder. Avventer anbefaling derfra, og jobber videre med saken etter ferien. Inntil
videre legges møteinnkallinger og protokoller ut på kommunenes hjemmesider.
Forvaltningsplan
Tre tilbydere på arbeidet med forvaltningsplan intervjues 02.07 og 03.07. Usikkert med
avklaring før ferien.
Befaringslogg
Forslag om at det skrives befaringslogg eller at detaljer som kommer fram under befaringen
noteres i et fastlagt skjema. Dette for at både grunneier og forvaltningsmyndighet skal vite
hva de har å forholde seg til etter befaringen. Inntil videre føres det logg der det noteres
viktige opplysninger fra befaringen.

