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TRILLEMARKA – ROLLAGSFJELL. TILLEGGSINFORMASJON

Norges Naturvernforbund ønsker å gjøre Miljøverndepartementet oppmerksomme på på to 
dokumenter som tydelig underbygger vår frykt for at de delene av området som ikke blir 
vernet vil bli utsatt for et massivt utbyggingspress.

Det ene dokumentet (vedlegg 1) er lokalavisen ”Bygdeposten” sitt referat fra kommunestyre-
møte i Sigdal, trykket 26.04.03, der temaet er ny kommuneplan. I avisreferatet framkommer 
det med tydelighet at man stiller hytteplanene i bero, for først å vinne kampen mot vern. Det 
sies klart at motstandersidens viktigste argument  - at bygdene har forvaltet, og vil forvalte 
området på en måte som unødvendiggjør vern – vil miste sin troverdighet, dersom det i 
kommuneplanen foreslås 1.100 nye hytter i og i nærheten av området. Kommunestyret ga 
derfor, ifølge avisen, full støtte til forslaget om å utsette hytteplanene.

Det andre dokumentet (vedlegg 2) er referat fra et kontaktmøte mellom Myrfjell og omegn 
hytteforening og ledelsen i Rollag kommune. På møtet argumenterte hytteforeningen for at 
det bør tas en pause i hytteutbyggingen. Til dette svarer kommunen at ”Hyttebygging og alt 
det fører med seg er viktig i næringssammenheng og da må en bygge ut mens det er gode 
priser og mange tomtekjøpere.”

Med den temperaturen det er i hyttemarkedet om dagen, og med Plan- og Bygningslovens 
bestemmelser om adgangen til revidering av arealplaner, er vi på ingen måte beroliget av 
kommunenes forsikringer om at disse områdene vil bli sikret uten reservatvern etter natur-
vernloven. Og hvis det hadde vært tilfelle, skulle den reelle konflikten være minimal.

Naturvernforbundet ber om at opplysningene tas med i den endelige vurderingen av saken.

Med vennlig hilsen
SKOGUTVALGET I NORGES  NATURVERNFORBUND
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