TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT
FORVALTNINGSSTYRET

PROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat
Haglebu Fjellstue
Tirsdag 9. juni
Kl. 10.00-13.00

Til stede:

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

Saker:
Sak 33/2009
Sak 34/2009
Sak 35/2009
Sak 36/2009
Sak 37/2009
Sak 38/2009
Sak 39/2009
Sak 40/2009

Godkjenning av protokoll fra møte 18.05.09
Søknader skjøtselstiltak – generelle rammer for vurdering av søknadene
Søknad om hogst av ved til seter og hytte etter, Øytjønn og Bergestulen setersameige
Søknad dispensasjon fra vernebestemmelsene for utsetting av fisk, Per Lyder Frøvoll
Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser
Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for kjøring på eksisterende veier
Brosjyre – vurdering av tilbud fra Athene Prosjektledelse og ReklameMakeriet
Eventuelt

Orienteringer:
•
•
•
•
•
•

Orientering om status hjemmeside
Orientering om status kart
Orientering om arbeidet med områdets kulturhistorie
Styret for utviklingsfondet
Seterreisen
Forvaltningsplanen

Rollag 19.06.09
Hege Jaren
Sekretær
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Sak 33/09

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

Sak 34/09

Søknader skjøtselstiltak – generelle retningslinjer for vurdering av søknadene
Fakta
Det er etter vedtak i forvaltningsstyret i sak 18/2009 sendt ut brev til grunneiere med
informasjon om mulighet til å søke om midler til skjøtselstiltak. Prioriterte tiltak skissert i
brevet er
1. Rydding og merking av eksisterende stier og seterveier, og tiltak for å redusere
terrengslitasje på eksisterende stier
2. Rydding av setervoller innenfor avgrensning med markslag ”innmark” på gammelt
økonomisk kartverk
3. Skjøtselstiltak for å fremme verneformålet
Det er kommet inn 9 søknader, hvorav 2 gjelder kun rydding av setervoll, 5 gjelder rydding av
sti og setervoll og 2 gjelder bare stier.
Stor variasjon i dokumentasjon i form av kart og kostnadsberegninger gjør det nødvendig å gå
opp noen generelle retningslinjer for hvordan vi skal håndtere søknadene.
Vurderinger
Vi har ingen hjemmel i verneforskriften som gir oss mulighet til å tillate skjøtselstiltak utover
det som fremmer verneformålet (§ 8). Rydding av eksisterende stier, seterveier og setervoller
skal etter bestemmelsene i verneforskriften gjennomgås i sin helhet gjennom arbeidet med
forvaltningsplan jfr. § 4 pkt 13 og § 4 pkt 18. I påvente av denne behandles søknadene
enkeltvis og vurderes i forhold til den generelle dispensasjonsbestemmelsen (§ 7) i
verneforskriften.
Etter dialog med andre forvaltningsmyndigheter som har erfaring med tilsvarende
problemstillinger, ser følgende framgangsmåte for behandling av søknadene etter § 7 ut til å
være forsvarlig i påvente av forvaltningsplan:
Stier og seterveier:
Eksisterende stier og seterveier kan ryddes under forutsetning av at tiltaket ikke er i konflikt
med verneformålet. 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. Dette skal vurderes i
hvert enkelt tilfelle. Nærmere anvisning og evt. blinking kan henvises til SNO. Nye stier skal
avklares gjennom forvaltningsplanen.
All rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske Turistforening,
Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
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Merking av stier samt skilting bør avvente standard gjennom forvaltningsplan for å få en mest
mulig ensartet merking, og for å sikre at området og verneverdiene blir sett i en helhet med
tanke på kanalisering og tilrettelegging.
Skjøtsel av setervoller:
Setervoller som er holdt i hevd kan ryddes etter nærmere anvisning fra forvaltningsstyret,
forvalter eller SNO. 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.
SNO kan brukes til både å framskaffe tilstrekkelig dokumentasjon før behandling av
søknadene og til blinking/anvisning av tiltaket i felt.
Skjøtsel som fremmer verneformålet:
Det har ikke kommet søknader til dette formålet. Ved evt. senere utlysning av skjøtselstiltak
bør man være klarere på at det er forvaltningsmyndigheten som bør definere tiltak som er
ment å fremme verneformålet.
Tilskudd:
Det er stor variasjon i dokumentasjon i form av kart og kostnadsoverslag, noe som gjør det
vanskelig å vurdere søknadene direkte. Det er derfor behov for å sette noen felles kriterier
eller retningslinjer for behandlingen enten i form av at tilskuddet utbetales som kr/time eller
kr/daa rydding/skjøtsel. De fleste av de som har beregnet timesats har brukt kr. 250,- pr time.
Det er videre vanskelig å vurdere timeforbruket i søknadene da dette varierer fra ”ikke anslått
kostnad” til kr. 50.000,- med svært variabel dokumentasjon.
Generelt:
Enkeltsakene tas opp til behandling i neste møte.

Forslag til vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles 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.
Sakene behandles etter følgende kriterier hvor påvirkning av verneformålet skal vurderes
spesielt i hver enkelt søknad:
Stier og seterveier:
Eksisterende stier og seterveier kan ryddes under forutsetning av at tiltaket ikke er i konflikt
med verneformålet. 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. Dette skal vurderes i
hvert enkelt tilfelle.
Nærmere anvisning av tiltak og evt. blinking kan utføres av SNO.
Rydding av nye stier skal avklares gjennom forvaltningsplanen, og blir ikke innvilget denne
sesongen.
All rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske Turistforening,
Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
Merking av stier samt skilting skal avvente standard gjennom forvaltningsplan for å få en mest
mulig ensartet merking, og for å sikre at området og verneverdiene blir sett i en helhet med
tanke på kanalisering og tilrettelegging.

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT
FORVALTNINGSSTYRET

Skjøtsel av setervoller:
Setervoller som er holdt i hevd kan ryddes etter nærmere anvisning fra forvaltningsstyret eller
SNO. Setervoller der skogen dominerer tidligere avgrensning av vollen skal avventes og ses i
sammenheng med vurderinger i forvaltningsplan, da hogst i disse områdene kan påvirke
verneverdiene. Dette medfører at gjengrodde setervoller skal avklares gjennom
forvaltningsplanen, og blir ikke innvilget denne sesongen.
SNO kan brukes til både å framskaffe tilstrekkelig dokumentasjon før behandling av
søknadene og til blinking/anvisning av tiltaket i felt.
Skjøtsel som fremmer verneformålet:
Ved evt. senere utlysning av skjøtselstiltak bør man være klarere på at det er
forvaltningsmyndigheten som bør definere tiltak som er ment å fremme verneformålet.
Tilskudd:
Tilskudd på inntil kr. 25.000,- utbetales etterskuddsvis mot fremlegging av spesifisert faktura
med en timesats på kr. 250,-/time.

Behandling
Følgende endringer ble enstemmig vedtatt:
Stier og seterveier:
Siste setning i første avsnitt endres til: ”Nærmere anvisning og evt. blinking utføres av
forvalter eller henvises til SNO”.
Skjøtsel av setervoller:
Første setning i første avsnittendres til: ”Setervoller som er holdt i hevd kan ryddes etter
nærmere anvisning fra forvaltningsstyret, forvalter eller SNO”
Første avsnitt, siste setning endres til: ”Forvaltningsstyret ved forvalter kan benytte SNO til
både å framskaffe tilstrekkelig dokumentasjon før behandling av søknadene og til
blinking/anvisning av tiltaket i felt”.
Tilskudd:
Formuleringen endres til: ”Tilskudd på inntil kr. 25.000,- utbetales etterskuddsvismed en
timesats på kr. 250,- pr. time mot framlegging av timeliste. Det utarbeides spesifisert skjema
som følger vedtaket”.
Forvaltningsstyrets vedtak
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles 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.
Sakene behandles etter følgende kriterier hvor påvirkning av verneformålet skal vurderes
spesielt i hver enkelt søknad:
Stier og seterveier:
Eksisterende stier og seterveier kan ryddes under forutsetning av at tiltaket ikke er i konflikt
med verneformålet. 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. Dette skal vurderes i
hvert enkelt tilfelle.
Nærmere anvisning og evt. blinking utføres av forvalter eller henvises til SNO
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Rydding av nye stier skal avklares gjennom forvaltningsplanen, og blir ikke innvilget denne
sesongen.
All rydding av stier skal følge ”Merkehåndboka” utgitt i 2002 av Den Norske Turistforening,
Forbundet Kysten og Friluftsrådenes landsforbund.
Merking av stier samt skilting skal avvente standard gjennom forvaltningsplan for å få en
mest mulig ensartet merking, og for å sikre at området og verneverdiene blir sett i en helhet
med tanke på kanalisering og tilrettelegging.
Skjøtsel av setervoller:
Setervoller som er holdt i hevd kan ryddes etter nærmere anvisning fra forvaltningsstyret,
forvalter eller SNO. Setervoller der skogen dominerer tidligere avgrensning av vollen skal
avventes og ses i sammenheng med vurderinger i forvaltningsplan, da hogst i disse områdene
kan påvirke verneverdiene. Dette medfører at gjengrodde setervoller skal avklares gjennom
forvaltningsplanen, og blir ikke innvilget denne sesongen.
Forvaltningsstyret ved forvalter kan benytte SNO til både å framskaffe tilstrekkelig
dokumentasjon før behandling av søknadene og til blinking/anvisning av tiltaket i felt.
Skjøtsel som fremmer verneformålet:
Ved evt. senere utlysning av skjøtselstiltak bør man være klarere på at det er
forvaltningsmyndigheten som bør definere tiltak som er ment å fremme verneformålet.
Tilskudd:
Tilskudd på inntil kr. 25.000,- utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr. time
mot framlegging av timeliste. Det utarbeides spesifisert skjema som følger vedtaket.

Sak 35/09

Søknad om hogst av ved til seter og hytte, Øytjønn og Bergestulen setersameige
Fakta
Øytjønn og Bergestulen setersameige ved Johan Solberg søker om tillatelse etter
verneforskriftens § 5 punkt 8 til å hogge ved til seterhus på Øytjønn (gnr 44 bnr 10) og hytte
som ligger på setervollen på Bergestulen (gnr 44 bnr 11).
På begge setervollene er det begynt å komme opp trær og busker etter at den tradisjonelle
bruken av setrene opphørte, og det er ønskelig å kunne hogge noe av dette til ved. Begge
setervollene er opprinnelig fradelt fra kommuneskogen i Rollag, og veden vil hogges innenfor
eiendomsgrensene for setrene. Eiendomsgrensen er avgrenset på flyfoto som ligger ved
søknaden.
Vurderinger
Saksbehandler er inhabil, og fratrer møtet under behandling av saken.
Forslag til vedtak
Saken legges fram uten innstilling.
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.
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Sak 36/09

Søknad dispensasjon fra vernebestemmelsene for utsetting av fisk, Per Lyder Frøvoll
Fakta
Det er mottatt søknad fra Per Lyder Frøvoll om tillatelse til å sette ut 124 ørret i Fjelltjern i
Sigdal kommune. Fylkesmannen har gitt tillatelse til utsetting av ørret i Fjelltjern på nærmere
vilkår i perioden 2009-2013. Hensikten med tiltaket er å styrke fiskebestanden siden den
naturlige rekrutteringen er redusert. Fjelltjern ligger i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat,
og må i tillegg avklares i henhold til § 4 pkt. 16 i Forskrift om verneplan for skog – fredning av
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.
Utsetting av fisk i verneområdet skal etter § 4 pkt. 16 skje i samsvar med godkjent
forvaltningsplan. I påvente av denne, behandles søknadene enkeltvis og vurderes i forhold til
den generelle dispensasjonsbestemmelsen (§ 7) i verneforskriften.

Vurderinger
Prinsippvurderinger knyttet til utsetting av stedegen fisk jfr. § 4 pkt 16 vil bli gjennomgått i sin
helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan. I påvente av denne, behandles søknadene
enkeltvis og vurderes i forhold til den generelle dispensasjonsbestemmelsen (§ 7) i
verneforskriften. Tiltaket anses ikke å være i konflikt med verneformålet.
Forslag til vedtak
Prinsippvurderinger knyttet til utsetting av stedegen fisk jfr. § 4 pkt 16 vil bli gjennomgått i sin
helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan. I påvente av denne, behandles søknadene
enkeltvis og vurderes i forhold til den generelle dispensasjonsbestemmelsen (§ 7) i
verneforskriften. Tiltaket anses ikke å være i konflikt med verneformålet.
Tiltaket kan etter saksbehandlers vurdering defineres som et ”særlig tilfelle” som ikke anses å
være i strid med verneformålet. Søknaden anbefales innvilget for samme periode og på
samme vilkår som i Fylkesmannens vedtak.
Behandling
Gunnar erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forvaltningsstyrets vedtak
Prinsippvurderinger knyttet til utsetting av stedegen fisk jfr. § 4 pkt 16 vil bli gjennomgått i sin
helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan. I påvente av denne, behandles søknadene
enkeltvis og vurderes i forhold til den generelle dispensasjonsbestemmelsen (§ 7) i
verneforskriften. Tiltaket anses ikke å være i konflikt med verneformålet.
Tiltaket kan etter saksbehandlers vurdering defineres som et ”særlig tilfelle” som ikke anses å
være i strid med verneformålet. Søknaden anbefales innvilget for samme periode og på
samme vilkår som i Fylkesmannens vedtak.

Sak 37/09

Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser
Fakta
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Jørund Rolstad, Norsk Institutt for Skog og Landskap, søker i brev av 08.06.09 om
dispensasjon fra verneforskriften for innsamling av vedprøver knyttet til forskningsprosjekt på
skoghistorikk i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Prosjektet har pågått siden 1996, og det
er nå aktuelt å gjøre supplerende undersøkelser i området i forbindelse med et stipendiat på
brannhistorikk. Arbeidet vil i praksis gå ut på å ta ut 3-400 vedprøver i store deler av
verneområdet ved hjelp av motorsag. Prøvene tas hovedsakelig fra døde trær, men det er
også aktuelt å ta prøver fra gamle levende trær med brannlyrer. Uttak av prøver gjøres så
skånsomt som mulig.
Arbeidet vil foregå over en periode på 2-3 år.
Vurderinger
Vitenskapelige undersøkelser anses generelt som en viktig del av arbeidet med forvaltning av
verneområdet. Brannhistorikken har hatt stor betydning for utviklingen av området, og er av
vesentlig betydning for framtidig skjøtsel og forståelse av kulturhistorie og tidligere bruk.
Forslag til vedtak
Jørund Rolstad, Norsk Institutt for Skog og Landskap, innvilges dispensasjon etter § 7 i
Verneforskriften for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat for nødvendig arbeid knyttet til
vitenskapelige undersøkelser i verneområdet.
Arbeidet omfatter innsamling av vedprøver i forbindelse med forskningsprosjekt med vekt på
brannhistorikk i området. Dispensasjonen gjelder bruk av motorsag for uttak av nødvendig
antall prøver over en periode på 3 år f.o.m. 9. juni 2009.
Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak
Forvaltningsstyrets vedtak
Jørund Rolstad, Norsk Institutt for Skog og Landskap, innvilges dispensasjon etter § 7 i
Verneforskriften for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat for nødvendig arbeid knyttet til
vitenskapelige undersøkelser i verneområdet.
Arbeidet omfatter innsamling av vedprøver i forbindelse med forskningsprosjekt med vekt på
brannhistorikk i området. Dispensasjonen gjelder bruk av motorsag for uttak av nødvendig
antall prøver over en periode på 3 år f.o.m. 9. juni 2009.

Sak 38/09

Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for kjøring på eksisterende veier
Fakta
Torgeir Bech Lande søker om dispensasjon fra verneforskriften for tillatelse til å kjøre bil med
campingvogn på eksisterende veier i verneområdet som ikke er definert i
unntaksbestemmelsen § 4.2.
Søknaden gjelder veien mellom Moslundtjern og Strandebråtan og fra Grunntjern til Fjøslien
(til enden av veien).
Formålet med kjøringen er transport av filmutstyr og campingvogn for overnatting i
forbindelse med opptak og produksjon av NRK-programmet ”Ut i Naturen” som
forvaltningsstyret har bevilget midler til i sak 06/2009.
Vurderinger
Vurderinger i forhold til bruk av motorisert kjøretøy i verneområdet vil bli gjennomgått i sin
helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området. I påvente av denne behandles
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søknadene enkeltvis og vurderes i forhold til den generelle dispensasjonsbestemmelsen (§ 7) i
verneforskriften.
Søknaden kan etter saksbehandlers vurdering defineres som et ”særlig tilfelle” som ikke anses
å være i strid med verneformålet, da dette dreier seg om transport på eksisterende veier, og
for en kortere periode denne sesongen i forbindelse med filmprosjektet. Søknaden anbefales
på bakgrunn av dette innvilget etter § 7 i verneforskriften.
Forslag til vedtak
Vurderinger i forhold til bruk av motorisert kjøretøy i verneområdet vil bli gjennomgått i sin
helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan. I påvente av denne, behandles søknadene
enkeltvis og vurderes i forhold til den generelle dispensasjonsbestemmelsen (§ 7) i
verneforskriften.
Søknaden kan etter saksbehandlers vurdering defineres som et ”særlig tilfelle” som ikke anses
å være i strid med verneformålet, da dette dreier seg om transport på eksisterende veier, og
for en kortere periode denne sesongen i forbindelse med filmprosjektet.
Torgeir Bech Lande innvilges dispensasjon etter § 7 i Verneforskriften for TrillemarkaRollagsfjell Naturreservat for nødvendig transport av filmutstyr og campingvogn på veiene
Moslundtjern-Strandebråtan og Grunntjern-Fjøslien i forbindelse med filmopptak
sommer/høst 2009.
Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak.
Forvaltningsstyrets vedtak
Vurderinger i forhold til bruk av motorisert kjøretøy i verneområdet vil bli gjennomgått i sin
helhet gjennom arbeidet med forvaltningsplan. I påvente av denne, behandles søknadene
enkeltvis og vurderes i forhold til den generelle dispensasjonsbestemmelsen (§ 7) i
verneforskriften.
Søknaden kan etter saksbehandlers vurdering defineres som et ”særlig tilfelle” som ikke anses
å være i strid med verneformålet, da dette dreier seg om transport på eksisterende veier, og
for en kortere periode denne sesongen i forbindelse med filmprosjektet.
Torgeir Bech Lande innvilges dispensasjon etter § 7 i Verneforskriften for TrillemarkaRollagsfjell Naturreservat for nødvendig transport av filmutstyr og campingvogn på veiene
Moslundtjern-Strandebråtan og Grunntjern-Fjøslien i forbindelse med filmopptak
sommer/høst 2009.

Sak 39/09

Brosjyre – vurdering av tilbud fra Athene Prosjektledelse og ReklameMakeriet
Fakta
Jfr. Sak 26/09 er det innhentet pristilbud på dobbeltsidig A4 fargebrosjyre/folder fra Athene
prosjektledelse på henholdsvis 1000, 2500 og 5000 eks. Tilsvarende tilbud er også innhentet
fra ReklameMakeriet. Tilbudet fra Athene har priser fra to ulike trykkerier; Caspersens
Trykkeri og Absolut Trykk.
Pristilbud:
Ant eks
1000
2500
5000

Athene/Caspersens
11.630,12.400,13.670,-

Athene/Absolut
12.115,12.650,13.455,-

ReklameMakeriet
4.600,5.950,6.650,-
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Prisene fra ReklameMakeriet er inkl. layout, trykk og fritt levert til en adresse. På prisene fra
Athene kommer frakt i tillegg. Alle priser er ekskl. mva.
Forvalter er i dialog med SNO med tanke på samarbeid om tekst og bilder til brosjyre og
verneplakat.
Vurderinger
Saken legges fram for diskusjon i møtet.
Forslag til vedtak
Saken legges fram uten innstilling.
Forvaltningsstyrets vedtak
Forvaltningsstyret velger ut fra en samlet vurdering av tilbudene å benytte ReklameMakeriet
til jobben med utarbeidelse av 5000 brosjyrer denne sesongen. Forvalter følger opp arbeidet i
samarbeid med SNO.

Sak 40/09

Eventuelt
Neste møte berammes til onsdag 24. Juni kl. 14.00 i Rollag. Det legges opp til befaringer
knyttet til søknader om vedhogst før møtet med frammøte ved kommunehuset i Rollag kl.
08.00.

Orienteringer/diverse:
Hjemmeside
Ikke hatt kapasitet til å følge opp tråden etter forrige møte. Tas opp igjen til høsten. Inntil videre prøver vi å
bruke kommunenes hjemmesider til utlegging av samordnet informasjon.
Kart
Diskusjon som endte med ønske om å kombinere kart og brosjyre. Vi bruker dag vernekartet i A3 format på
den ene siden, og informasjon/bilder på baksiden. Kart/brosjyre kan da brettes ned til hendig format.
Områdets kulturhistorie.
Kari orienterte om arbeidet med områdets kulturhistorie. Mer informasjon på neste møte.
Styret for utviklingsfondet
Orientering fra Steinar om retningslinjer som skal godkjennes i alle tre kommunestyrer før ferien.
Seterreisen
Orientering fra Steinar om innspill fra student ved arkitekthøgskolen. Hovedoppgave med fokus på mulig bruk
av setre som ny type utleieprosjekt. Mulig å presentere oppgaven i forbindelse med møte knyttet til prosessen
med forvaltningsplan.
Forvaltningsplanen
Frist for tilbud 15. Juni. Håp om prosjektleder på plass etter ferien.

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT
FORVALTNINGSSTYRET

