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Sak 1.

Highland hotell, Geilo, Hol kommune
27. oktober 2010, kl. 9-15
Roger Ryberg, Buskerud fylkeskommune
Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune (leder)
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud
Morten Johannesen (vara for Kari Norheim-Larsen), Fylkesmannen i Telemark
Terje Åsen, Fylkesmann i Hordaland
Erik Kaupang, Hol kommune
Kirsten Gjestemoen Hovda, Nore og Uvdal kommune
Steinar Berthelsen, Rollag kommune
Arne Vinje, Vinje kommune
Mona Hellesnes, Ulvik herad
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune
Olav H. Opedal, Villreinnemnda
Jørund A. Ruud, Telemark fylkeskommune
Berit W. Eldøy, Hordaland fylkeskommune
Turid Opedal, Tinn kommune
Gard Folkvord, Odda kommune
Solfrid Borge, Ullensvang herad
Heidi Jønholt, Telemark fylkeskommune
Tord Bakke, Hordaland fylkeskommune
Even Knutsen, Fylkesmann i Buskerud
Otto Galleberg, Fylkesmann i Buskerud
Øistein Aasland, Fylkesmann i Hordaland
Kjell Mykkeltvedt, Hol kommune
Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune
Gunnar Elnan, Eidfjord kommune
John Ove Rørnes, Ullensvang herad
Svenn Berglie, Odda kommune
Jarle Grevstad, Ulvik herad
Ellen Korvald, prosjektleder
Lars Bjaadal
Ellen Korvald

Oppsummering av referanseforumet

Referanseforumet samlet ca. 60 deltakere, inklusiv styringsgruppe, representanter fra administrativ
gruppe og foredragsholdere.
Møtet ble gjennomført med følgende foredrag:
• Kulturminner på Hardangervidda v/arkeolog Ellen Anne Pedersen
• Presentasjon av forslag til regional plan for Hardangervidda v/Ellen Korvald
• Vurdering av planforslagets konsekvenser for villrein, lokalsamfunn og friluftsliv v/Hanne
Lykkja, Aurland Naturverkstad

De viktigste diskusjonspunktene i debatten etter innledningene var:
• Sterk understreking av viktigheten av vinteråpen vei over Imingfjell. Ønske om prøveprosjekt.
• Utmarknæringene er viktige for mange gårdsbruk, nødvendig å gi disse næringene rammer
som muliggjør utvikling. Kan dispensasjonsparagrafen brukes?
• Viktig at eksisterende hytter i fjellet kan bygges litt på
• Prosjektet preges av generelt mye villrein, og for lite samfunn.

Sak 2.

Gjennomgang av revidert drøftingsutgave (21.10.2010) og forslag til
kartendringer.

Drøftingsutgaven av kart (01.07.2010) og rapport (13.07.2010) var fram til 15.10.2010 på intern
høring.
De fleste aktørene har sendt inn synspunkter og forslag til endringer. Innspillene er dels behandlet
lokalpolitisk, og er dels kun administrative innspill.
Alle innkomne innspill ble sendt ut som del av saksdokumentene. De er oppsummert og vurdert av
prosjektleder i notat 21.10.2010. På bakgrunn av dette er revidert drøftingsutgave datert 21.10.2010
utarbeidet.
Tekstdel:
Styringsgruppa gikk gjennom revidert drøftingsutgave (datert 21.10.2010) kapitel for kapitel. Alle
endringer etter styringsgruppemøtet er innarbeidet og merket med rødt i revidert versjon datert
15.11.2010 (som ble sendt ut sammen med foreløpig utgave av referatet).
Prosjektleder og styringsgruppeleder fikk i oppdrag å rydde, utdype og prioritere handlingsplanen noe
nærmere i neste utgave. Det kan være aktuelt å supplere noe med bakgrunn i Aurland Naturverkstads
konsekvensvurdering, samt utdelt innspill fra Vidda Vinn om sommerbruk av Vidda.
Kartdel:
Styringsgruppa mente nåværende soneinndeling fungerer godt, og ønsket primært å opprettholde
dette. Gruppa er imidlertid kjent med at Miljøverndepartementet primært ønsker kartet inn i felles
standard.
Prosjektleder fikk i oppgave igjen å drøfte dette med MD. Dersom MD fortsatt krever
standardsystemet, skal kartet og rapporten omarbeides i henhold til dette.
Uavhengig av kartsonering besluttet styringsgruppa å endre kartet på følgende punkter:
•
•
•
•

Sak 3.

Vinje:
Hol:
Nore+Uvdal:
Odda:

utvidelse av "fjell- og fjordbygd" ved Nesbukti
justering ved Rennedalen
en rekke justeringer, jfr. NU's innspill
hensynssone friluftsliv vinter ved Røldal

Videre framdrift

Tekstdelen blir revidert og sendt styringsgruppa til utsjekk og kommentarer snarest mulig. Kartet
revideres, og omarbeides om nødvendig.
Dersom det blir vanskelig å ta endelig avklaring per mail, gis AU fullmakt til å sluttbehandle i eget
møte.
Det arbeides ut fra en målsetting om å få planen vedtatt lagt ut til høring i alle fylkesutvalg før jul.

