PROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
Til stede:
Forfall:

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat
Lampeland Hotell
Fredag 2. juni 2017
Kl. 12.30-15.30
Dag Lislien, Tore Kravik, Anne Kristine Norman, Kjell Tore Finnerud, Håvard Kjøntvedt
Frøydis H. Aasen (vara kunne ikke møte)

Rollag, 07.06.2017

Hege Jaren
Sekretær

Dag Lislien
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Arbeidsmøte/orienteringer








Orientering om status på planlagte og igangsatte tiltak knyttet til bestillingen for 2017, ved Håvard
Kjøntvedt (SNO)
Besøksstrategi og besøksforvaltning, orientering om innhold/rammer og mulig oppstart av arbeidet i
2017/2018
Madonnastien, behov for besøksteller meldes inn i bestillingen for 2018
Status forskriftsendring. Håp om å få den ut på høring før ferien.
Prosess knyttet til evaluering av forvalterstillingen som ble underlagt FmBu fra 2015, ved Dag Lislien
Befaring Nord Gaulen seter 19. juni
Neste møte berammet 19. september kl. 10.00 i Skredsvighagan

Saker:
Sak 5/2017
Sak 6/2017

Referatsaker og delegerte saker
Søknad om tilskudd til forprosjekt naturinformasjonssenter, Sigdal kommune

Sak 5/2017

Referatsaker og delegerte saker

Referatsaker (R)
R 1/2017
Besøksstrategier og tildeling av midler til informasjonstiltak (Miljødir 29.03.17)

Delegerte saker (D)
D 2/2017
Motorferdsel gjennom TR naturreservat, avslag – T. Hiåsen 2017/1501
Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no
Referatsaker og delegerte saker tas til etterretning.

Sak 6/2017

Søknad om tilskudd til forprosjekt naturinformasjonssenter, Sigdal kommune

Fakta
Sigdal kommune søker forvaltningsstyret om tilskudd på kr. 200 000,- til forprosjekt med mål om å
etablere et Naturinformasjonssenter for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat på Mølletomta i Eggedal.
Budsjettet er på kr. 340 000,- hvorav administrasjon og egeninnsats utgjør kr. 140 000,Søknaden viser til at tankene om besøkssenter knyttet opp mot Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat,
samlokalisert med Eggedal mølle har vært på agendaen i flere år. Det vises til at det ble søkt midler fra
Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal i 2014 og 2016. Sigdal kommune leder
i dag arbeidet i samarbeid med lokale aktører, næringsliv og grunneiere.
Formålet er å etablere et senter som skal presentere de nasjonale verneverdiene i TrillemarkaRollagsfjell naturreservat og ha fokus på opplysningsarbeid. Søknaden viser til følgende hovedtema for
senteret;
1. Senteret skal gi lokalbefolkning og besøkende forståelse for hvorfor området er vernet og
inspirere til å lære mer om verneverdiene, samt gi god informasjon om naturmangfoldloven og
behovet for å verne områder for å sikre naturverdiene i et langsiktig perspektiv.
2. Senteret skal gi kunnskap om den historiske bruken av området, både når det gjelder
skogsdrift, jordbruk, jakt/fangst og høsting og viser til god pedagogisk effekt knyttet til
samlokalisering med Eggedal mølle.
3. Senteret skal inspirere til og gi nødvendig informasjon i forhold til utøvelse av friluftsliv i
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat samt gi informasjon om aktiviteter, spiseopplevelser og
overnattingsmuligheter til de besøkende i regionen.
Miljødirektoratets retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter angir følgende formål
for sentrene:
Sentrene skal
 øke kunnskapen om området/temaet
 øke de besøkerens forståelse for naturområder og arter og inspirere til friluftsliv
 veilede besøkeren om hva han eller hun kan se, oppleve og gjøre i og rundt
naturinformasjonssenteret
 motivere til å bruke området på en måte som ikke forringer kvaliteten
 stimulere interesse for natur, naturvern og naturstudier og bidra med underlag for
undervisning/skole
 gi kunnskap om hvordan menneskene har brukt og påvirket naturen
 være en attraksjon for bærekraftig reiseliv og spre kjennskap om regionens naturkvaliteter og
besøksmål som spiller på de samme bærekraftverdiene
Retningslinjene beskriver hvordan lokale aktører kan ta initiativ til besøkssentre. Sigdal kommune ønsker
å støtte arbeidet framover ved å være eier av prosjektet.

Vurdering
Midlene det søkes om tilskudd fra er forvaltningsmyndighetens øremerkede restmidler fra de første driftsårene
knyttet til følgende definerte formål gitt av Miljødirektoratet/Miljøverndepartementet:




Forvalterstilling/administrasjon
Forvaltningsplan
Skjøtsel av setervoller og gamle ferdselsveger

Etter anmodning fra forvaltningsstyret ble formålet for gjenstående midler til skjøtsel av setervoller og gamle
ferdselsveger i brev fra Miljødirektoratet (i samråd med Miljøverndepartementet) 13.11.2013 utvidet til også å
omfatte tilrettelegging for friluftsliv. Denne endringen har gitt mulighet til tilretteleggingstiltak utover det som er
meldt inn og innvilget gjennom den årlige bestillingen gjennom Miljødirektoratets Elektroniske søknadssenter
(ESS), og til å gjennomføre vedlikehold av tilrettelagte stier ved behov gjennom sesongen.
Miljødirektoratet har på konkret henvendelse angående denne saken og bruk av restmidler gitt tilbakemelding om
at postene som var øremerket forvalterstilling og skjøtsel ikke kan anvendes til økonomisk støtte til forprosjekter til
informasjonssentre.
Forvalters konklusjon ut fra opprinnelig definerte formål, forvaltningsmyndighetens etablerte praksis for bruk av
midlene og konkret tilbakemeldingen fra Miljødirektoratet knyttet til denne saken er at øremerkede midler til
forvalterstilling/administrasjon og skjøtsel/tilrettelegging for friluftsliv ikke kan benyttes som tilskuddspost til tiltak
som ikke inngår i disse definerte formålene.
Vedlegg
 Søknad om støtte til forprosjekt besøkssenter, Sigdal kommune
 Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter, Miljødirektoratet

Forslag til vedtak
Søknad fra Sigdal kommune om tilskudd på kr. 200 000,- til forprosjekt med mål om å etablere et
Naturinformasjonssenter for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat på Mølletomta i Eggedal avslås.
Vedtaket begrunnes med at tilskudd som forvaltningsmyndigheten disponerer er øremerket og forutsatt brukt til
følgende definerte formål:

Forvalterstilling/administrasjon

Forvaltningsplan

Skjøtsel av setervoller og gamle ferdselsveger og tilrettelegging for friluftsliv
Opprinnelig definerte formål gitt av Miljødirektoratet/Miljøverndepartementet for bruk av øremerkede midler til
forvalterstilling/administrasjon og skjøtsel/tilrettelegging for friluftsliv tilsier at midlene ikke kan benyttes som
tilskuddspost til tiltak som ikke inngår i disse definerte formålene.
Forvaltningsstyrets vedtak
Representantene fra Sigdal kommune ba om å få sin habilitet vurdert. Styret har vedtatt at Sigdal kommunes
representanter er inhabile. Styret er ikke vedtaksdyktig grunnet forfall, og saken utsettes til neste møte.

