Hardangerviddarådets administrative kontaktutvalg

Referat fra møte 26. mai 2014
Møtested:
Møtetid:
Til stede:

Forfall:
Møteleder og referent:

Vøringfoss hotell, Eidfjord
26. mai 2014
Kjell Mykkeltvedt, Hol kommune
Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune
Svein Erik Lund, Nore og Uvdal kommune
Oddmund Olesrud, Tinn kommune
Bjørn Bjørnsen, Tinn kommune
Dorte Huitfeldt, Vinje kommune
Lasse Mathisen, Vinje kommune
Rolf Bøen, Odda kommune
Kent Håkull, Ullensvang herad
Gunnar Elnan, Eidfjord kommune
Lars Præstin, Ulvik herad
Even Knutsen Fylkesmannen i Buskerud
Øistein Aasland, Fylkesmannen i Hordaland
Hans Bakke, Fylkesmannen i Telemark
Ole Bjørn Bårnes, Telemark fylkeskommune
Eva Katrine Taule, Hordaland fylkeskommune
Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune
Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune
Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune
Ellen Skarsten, Rollag kommune
Villreinnemndas sekretær
Ellen Korvald

Møtet ble lagt opp med gjensidig informasjon og oppdateringer. Powerpointer som ble brukt legges ut
på www.fylkesdelplan-hardangervidda.no/.

1. Handlingsprogram
Det ble gitt en kort oppdatering av status for de viktigste prosjektene ved prosjektansvarlig. For alle
prosjekter som omtales nedenfor gjelder at prosjektgrupper er på plass og finansieringen er avklart.
Omtalen supplerer det som framgår av handlingsprogram 2015-2018.
Prosjekt 4. Utmarksnæringer v/Oddmund Olesrud
Konkurransegrunnlaget er sendt ut og det er gitt to tilbakemeldinger, herav Østlandsforskning
som har gitt tilbud. (Etter møtet viser det seg at også Aurland Naturverkstad har sendt inn
tilbud innen fristen.)
Se powerpoint for mer informasjon om prosjektet.
Prosjekt 5. Villreinens arealbruk v/Svein Erik Lund
Prosjektgruppa arbeider med prosjektbeskrivelse, og hadde eget møte samme kveld med
sikte på endelig avklaring.
Prosjekt 6. Lufsjåtangen v/Ole Bjørn Bårnes
Prosjektansvarlig har startet arbeid med prosjektbeskrivelse/konkurransegrunnlag. Gruppa
planlegger møte i løpet av juni.
Prosjekt 7. Kartlegging av fritidsbruk og opplevelser v/Eva Katrine Taule
Gruppa har hatt et møte og arbeider med prosjektbeskrivelse/konkurransegrunnlag. Gruppa
erkjenner at de økonomiske rammene ikke muliggjør kartlegging med samme grundighet som
det NINA har gjennomført i Nordfjella.
Prosjekt 8. Friluftsliv og villrein v/Kjell Mykkeltvedt

Vil starte opp til høsten. Dette prosjektet skal bygge på kunnskap fra prosjekt 5 og 7.
Handlingsprogram 2015-2018:
Dette var sendt ut i forkant av møtet som grunnlag for drøfting i Hardangerviddarådet 27. mai.
Kort oppsummert foreslås det her å gjennomføre påbegynte og planlagte prosjekter fra
Handlingsprogram 2013-2016. Det reviderte handlingsprogrammet (2015-2018) er supplert med
statusrapport i forhold til 2013-2016, og en noe forskjøvet tidsramme på de fleste tiltakene. Det
foreslås ingen nye prosjekter.

2. Status rullering av kommuneplaner
Alle kommunene ga status på rullering av kommuneplan, og kommenterte dette i forhold til den
regionale planen. Kommunene er kommet ulikt langt, og ikke alle er i gang. Noen merknader:





Det utfordrende nå er om ulike instanser (kommuner og regionale aktører) forstår de regionale
retningslinjene likt.
Kommuner som dekkes av ulike regionale planer opplever det til dels vanskelig at ulike
arealsoneringer og retningslinjer er benyttet i de ulike planene. (f.eks. Vågslid i Vinje)
Enkelte kommuner møter nå ønsker om aktiviteter/utbygging inn i definert villreinområde
(f.eks. Sysendalen i Eidfjord)
Den regionale planen har ikke fanget alle aktuelle problemstillinger (f.eks. utviklingen ved
Trolltunga i Odda)

3. Særskilte temaer
Det ble gitt orienteringer om følgende:
o Trolltunga v/Rolf Bøen, Odda (powerpoint)
o Aktuelle saker i Eidfjord v/Gunnar Elnan (powerpoint)
 Søknad om ny alpindestinasjon og gondolbane i Sysendalen som
helårsdestinasjon
 Utviklingen rundt Vøringsfossen
o Kommunedelplan om ny RV. 7 v/Gunnar Elnan, Eidfjord og Kjell Mykkeltvedt, Hol
o Kort orientering fra seminar om Villrein og fragmentering (arrangert av NVE og
Miljødirektoratet) v/Even Knudsen, Fylkesmann i Buskerud
o Status Regional plan for Nordfjella v/EllenKorvald
4. Forsøksordning med snøskuterløyper for fritidskjøring
Lasse Mathisen, Vinje, orienterte om sine erfaringer fra prøveordningen helt tilbake til 2003. Til dels
gode erfaringer, men nå med økende utfordringer.
Flere kommuner ønsker nå å komme i gang med prøveordning, men det er til dels krevende å få dette
på plass.

5. Neste møte i administrativt kontaktutvalg
Neste møte planlegges til dagen før neste møte i Hardangerviddarådet (mai/juni 2015). De som er
involvert i prosjektene vi ha en del flere møtepunkt.
Det inviteres til et ekstra møte i vinter for å drøfte rullering av handlingsprogram, dersom noen mener
dette er nødvendig.

