Hardangerviddarådets administrative kontaktutvalg

Referat fra møte 10. oktober 2013
Møtested:
Møtetid:
Til stede:

Forfall fra følgende
aktører:

Møteleder og referent:
1.

Skinnarbu høyfjellshotell
10. oktober 2013
Kjell Mykkeltvedt, Hol kommune
Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune
Ellen Skarsten, Rollag kommune
Oddmund Olesrud, Tinn kommune
Bjørn Bjørnsen, Tinn kommune
Lotte Næss, Vinje kommune
Gunnar Elnan, Eidfjord kommune
Lars Præstin, Ulvik herad
Even Knutsen Fylkesmannen i Buskerud
Øyvind Holm, Fylkesmannen i Buskerud
Øistein Aasland, Fylkesmannen i Hordaland
Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland
Ingrid Strande, Telemark fylkeskommune
Eva Katrine Taule, Hordaland fylkeskommune
Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune
Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune
Odda kommune
Ullensvang herad
Fylkesmannen i Telemark
Villreinnemda
Ellen Korvald

Tilbakemelding på brev datert 21.05.2013 om deltakelse

Alle instanser som var tilstede har oppnevnt et medlem til Hardangerviddarådet. Disse instansene vil
også møte i det administrative kontaktutvalget, - stort sett med dagens møtedeltakere. Aktørene kan
om ønskelig gjerne delta med mer enn en representant.
Alle som ikke har oppgitt medlem til kontaktutvalget, bes melde dette til sekretariatet v/Ellen Korvald
så snart dette er avklart.
Det er litt varierende om omsøkte midler er bevilget. Noen planlegger det inn i 2014-budsjettet.
Fylkesmennene melder at de har lite frie midler, men de vil søke Miljødirektoratet om midler til
Lufsjåprosjektet.

2.

Gjennomgang av handlingsprogrammet

Kort om kommunal planoppfølging (handlingsprogrammets pkt. 3)
En rask gjennomgang bekreftet at det er aktiviteter i kommunene knyttet til både
kommuneplanrullering og sti- og løypeplaner, men status er svært forskjellig. Motorferdselsplaner kan
bli svært aktualisert ved eventuell liberalisering av lovverket for dette.
Erfaringsutveksling på disse feltene kan bli svært nyttig framover.
Gjennomgang av faglige prosjekter i handlingsprogrammet (pkt. 4-10)
Handlingsprogrammet legger opp til å fordele ansvar for de ulike prosjektene mellom
samarbeidspartene. Mange av prosjektene forutsetter noe ekstern finansiering og/eller en viss
medfinansiering fra partene. Jfr. brev datert 21.05.2013.
Nedenfor oppsummeres status på hvert prosjekt mht. hvem som vil gå inn i de ulike prosjektgruppene,
samt økonomi.

Alle aktører oppfordres til å vurdere om de ønsker å supplere bemanningen i de ulike
prosjektgruppene. Alle som ønsker det kan delta. For enkelte prosjekter er det pga. problemstilling og
erfaring ønskelig (men ikke noe krav) å supplere med bestemte aktører. Dette er det vist med xx i
oversikten nedenfor (for eksempel xx, Vinje kommune). Eventuelle nye navn meldes til sekretariatet
v/Ellen Korvald så snart de er på plass.
Gruppenes oppgave er å definere prosjektet nærmere i en kortfattet prosjektplan, sørge for oppstart
og gjennomføring innenfor de gitte økonomiske rammene, samt rapportere tilbake til administrativt
kontaktutvalg og Hardangerviddarådet.
Prosjektgruppene lager selv prosjektplan som konkretiserer problemstillingene. Slik kan de
økonomiske ressursene disponeres 100% til selve prosjektet.
Prosjektgruppene kan allerede nå begynne med å konkretisere en prosjektplan som etter hvert gir
grunnlag for forespørsel til aktuelle konsulenter. Ingen prosjekter kan sende ut forespørsler og/eller
engasjere konsulenter før økonomien er endelig avklart.
Signalene i møtet mht. finansiering hos de ulike aktørene var positive. Men alle har ikke sitt bidrag fullt
ut klarert. Søknad til Miljødirektoratet er foreløpig ikke besvart.
Dersom det tar tid før finansieringen er på plass, vil framdriften og avslutning i prosjektene vil trolig bli
noe forskjøvet.
4. Utmarksnæringer i Lnf-områder:
Prosjektgruppe:

Oddmund Olesrud, Tinn (hovedansvar)
Grete Blørstad, Nore og Uvdal
Xx, Vinje
Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune
Øyvind Holm, Fylkesmann i Buskerud (foreløpig)
Private og andre interesser planlegges involvert gjennom en referansegruppe.

Kostnader og
finansiering

Anslått totalkostnad: 300.000 kroner. Herav

Tidsplan

Ihht. handlingsprogrammet: 2013-2014.

•
•

120.000 bevilget fra planprosjektmidler
180.000 søkt som tilskudd fra kommunene og fylkeskommunene.

Arbeid med prosjektplan kan starte opp.
5. Villreinens arealbruk:
Prosjektgruppe:

Svein Erik Lund, Nore og Uvdal (hovedansvar)
Bjørn Bjørnsen, Tinn
Xx, en av vestlandskommunene
Even Knutsen, Fylkesmann i Buskerud
Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune
Private og andre interesser tenkes involvert gjennom en referansegruppe.

Kostnader og
finansiering

Anslått totalkostnad: 200.000 kroner. Herav

Tidsplan

Ihht. handlingsprogrammet: 2013-2014.

•
•

100.000 bevilget fra planprosjektmidler
100.000 er søkt fra Miljødirektoratet.

Arbeid med prosjektplan kan starte opp.
6. Lufsjåtangen:
Prosjektgruppe:

Ole Bjørn Bårnes, Telemark fylkeskommune (hovedansvar)
Svein Erik Lund, Nore og Uvdal
Ellen Skarsten, Rollag
Bjørn Bjørnsen, Tinn

Even Knutsen, Fylkesmann i Buskerud
Xx, Fylkesmannen i Telemark
Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune
Norsk Villreinsenter Sør bør få en sentral rolle i prosjektet.
Kostnader og
finansiering

Anslått totalkostnad: 300.000 kroner. Herav
•
•
•

100.000 bevilget fra planprosjektmidler
100.000 fra Fylkesmann i Buskerud
100.000 fra Fylkesmann i Telemark

Fylkesmennene har ikke midler, men vil søke Miljødirektoratet
Tidsplan

Ihht. handlingsprogrammet: 2014.
Arbeid med prosjektplan kan starte opp.

7. Kartlegging av fritidsbruk og opplevelser:
Prosjektgruppe:

Eva Katrine Taule (foreløpig), Hordaland fylkeskommune (hovedansvar)
Svein Eriksen, Hol (må spørres)
Torild Nicolaisen, Vinje (må spørres)
Lars Præstin, Ulvik
Øystein Aasland, Fylkesmann i Hordaland
Eva Lill Kvisle, Buskerud fylkeskommune (må spørres)

Kostnader og
finansiering

Anslått totalkostnad: 300.000 kroner. Herav

Tidsplan

Ihht. handlingsprogrammet: 2013-2014.

•
•
•

100.000 bevilget fra planprosjektmidler
100.000 er søkt fra Miljødirektoratet
100.000 søkes dekket med tilskudd fra kommunene og fylkeskommunene

Arbeid med prosjektplan kan starte opp.
Merknader

Problematikken rundt kitere ble nevnt. Muligheten for å knytte gjennomføringen
opp til en studentoppgave ble nevnt.

8. Friluftsliv og villrein:
Prosjektgruppe:

Kjell Mykkeltvedt, Hol (hovedansvar)
Svein Erik Lund, Nore og Uvdal
Xx, Vinje (ønskelig med deltakelse herfra)
Xx, Odda (ønskelig med deltakelse herfra)
Øystein Aasland, Fylkesmann i Hordaland
Eva Katrine Taule, Hordaland fylkeskommune
Xx, Telemark fylkeskommune (ønskelig med deltakelse herfra)
Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune

Kostnader og
finansiering

Anslått totalkostnad: 300.000 kroner. Herav
•
•

150.000 bevilget fra planprosjektmidler
150.000 søkes dekket med tilskudd fra kommunene og fylkeskommunene

For å styrke dette prosjektet, er det iI tillegg søkt Miljøverndepartementet om
ytterligere 150.000 kroner.
Tidsplan

Ihht. handlingsprogrammet: 2014-2015.
Siden prosjektet skal bygge på villreinens arealbruk (5) og kartlegging av
fritidsbruk (7), kan det først startes opp når disse er nær avslutning. Arbeid med
prosjektplan bør avventes noe.

Prosjekt 9. Villrein som reiselivsattraksjon
er, med finansiering fra Miljøverndepartementet, gjennomført som et utredningsprosjekt for alle
villreinfjellene. En eventuell videreføring vil være å etablere et bedriftsnettverk vha. Innovasjon Norge.
Interessen for dette har så langt vært størst i områdene Hjerkinn-Kvikne-Vingelen-Røros. Det forsøkes
nå å få opp et nettverk der. Erfaringene herfra kan komme bedrifter rundt Hardangervidda til gode.
Prosjekt 10. Miljøsertifisering av reiselivet
Dette er i gang i Buskerud, men i følge Hol kommune går det litt trådt. Telemark fylkeskommune
ønsker å avvente en slik satsing noe. Hordaland fylkeskommune vurderer mulighetene.

3.

Hardangerviddarådet

Det ble gjennomført en kort drøfting omkring Rådet som nå skal etableres. Viktigheten av tett dialog
mellom administrativt kontaktutvalg og Hardangerviddarådet, bla. ved at administrasjonen møter i
Rådet, ble understreket.
Behov for et stabilt sekretariat, og ikke et skifte hvert annet år som planlagt, ble også tatt opp.

4.

Aktuelle problemstillinger som ønskes tatt opp

Ingen konkrete saker ble tatt opp.

