TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT
Forvaltningsstyret
PROTOKOLL
Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat
Møtested: Kommunehuset, Sigdal
Dato: Onsdag 23. oktober 2013
Tidspunkt: Kl. 18.00-20.30

Rollag, 08.11.2013
Hege Jaren
Sekretær

_________________________________________________________________________________________
Referatsaker
R 03/2013 13/95 Forlengelse av forvalterstillingen i Trillemarka, brev fra MD
Referatsak tas til etterretning.

Delegerte saker
D 05/2013 13/415 Tillatelse til bygging av utedo, Margaret Milner
D 06/2013 13/563 Tillatelse til transport med bil og tilhenger, Margaret Milner
Ingen merknader. Delegerte saker tas til etterretning.

_________________________________________________________________________________________

ARBEIDSMØTE
Møtet var lagt opp som et rent arbeidsmøte med orienteringer og diskusjon om ulike oppgaver som angår
verneområdet og styret.
Status forvaltningsplanen
Planen ble sendt til Miljødirektoratet for godkjenning i april, og der ligger den fortsatt.

Nasjonalparkkonferansen i Trondheim 5. november
Gunnar og Tore deltar sammen med forvalter. Forvalter deltar også på forvaltersamling 6. november.

Motorferdsel
Det er sendt ut informasjon til alle registrerte brukere om forlengelse av gjeldende dispensasjoner til
forvaltningsplanen er godkjent – dvs i praksis ut sesongen 2013/14. Det ble samtidig informert om nye
søknadsrutiner for løypekjøring når forvaltningsplanen er godkjent, samt påminnelse om at manglende rapportering
kan føre til at søknaden blir avslått i neste søknadsrunde.

Henvendelser, informasjon og diskusjon
 Problematikk knyttet til seter uten husvære og ønske om å bygge opp igjen på eksisterende tufter (privat).
Sammenlignet med en tenkt situasjon om oppføring av turisthytte i verneområdet. Diskusjon rundt
dispensasjonsmuligheter på generelt grunnlag.
 Kjempebjørnekjeks langs flere bilveier. Stort spredningspotensiale som vi bør følge med på. Eventuelt
samarbeid med kommunene for å dekke opp innfartsveiene. Påtrykk om tiltak fra hytteforening i
Vergjedalen.
 Innspill om merking av stier og løyper nord i området. Følges opp gjennom bestillingsdialogen.
 Problematikk rundt gjengroing og eventuell gjenåpning av stier ved Storvassetra
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Ny brosjyre?
Det er behov for å lage ny brosjyre, men avventer dette til vi vet mer om framtidig forvaltningsmodell og hvilken
tilgang vi har til de nasjonale malene. Aktuelt å legge det inn i bestillingsdialogen.
”Pocketversjon” av forvaltningsplanen
Avventer godkjent plan før det arbeides videre med dette.
Bestillingsdialogen 2014, aktuelle tiltak
 Fortsette arbeidet med merking/skilting med fokus på området ved Storvatn og Tråenvatn-Grøset
 Ny brosjyre

Sammenstilling forvaltningsmodeller
Styret fremmet med bakgrunn i dialogen med MD angående videreføring av forvalterstillingen, ønske om en oversikt
som viser likheter og ulikheter mellom de alternative modellene. Hege og Dag ble bedt om å se nærmere på dette.
Reiseregninger/møtegodtgjøring
Minner om innlevering av reiseregninger og skjema for møtegodtgjøring i god tid før jul.
Nytt møte i månedsskiftet november/desember.
Møtedato kommer vi tilbake til.

