Hardangerviddarådet
Referat fra møte 21. oktober 2016
Møtested:
Møtetid:
Til stede fra Rådet:

Forfall:

Til stede fra
administrativt
kontaktutvalget
(som også hadde
administrativt
møte før
Rådsmøtet):

Andre:

Møteleder:
Referent:
(04.11.16)

Dr. Holms Hotell, Geilo
21. oktober 2016, kl. 8.30-13.30
Petter Rukke, Hol kommune
Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal kommune
Steinar Bergsland, Tinn kommune (vara for Bjørn Sverre Birkeland)
Øystein Høgetveit, Vinje kommune (vara for Jon Rikard Kleven)
Eivind Tokheim, Odda kommune
Samson Hamre, Ullensvang herad (vara for Solfrid Borge)
Aslak Lægreid, Eidfjord kommune (vara for Anved Johan Tveit)
Helge Nordby, Fylkesmannen i Buskerud (vara for Gunhild Dalaker Tuseth)
Hans Bakke, Fylkesmannen i Telemark
Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune
Vidar Stang, Telemark fylkeskommune
Johnny Vikne, villreinnemnda (vara for Endre Lægreid)
Dag Lislien, Rollag kommune
Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad
Iselin Haugo, Buskerud fylkeskommune
Linda Haugland Jondahl, Hordaland fylkeskommune
Kjell Mykkeltvedt, Hol kommune
Torkil Bratberg Dokk, Hol kommune
Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune
Oddmund Olesrud, Tinn kommune
Bjørn Bjørnsen, Tinn kommune
Lasse Mathisen, Vinje kommune
Rolf Bøen, Odda kommune
Gunnar Elnan, Eidfjord kommune (kun administrativt møte 20.10.16)
Lars Præstin, Ulvik herad (kun administrativt møte 20.10.16)
Brede Kihle, Fylkesmannen i Buskerud
Sigbjørn Hjelseth, Fylkesmannen i Telemark
Øistein Aasland, Fylkesmannen i Hordaland
Snorre Waage, Hordaland fylkeskommune
Eva-Katrine Ritland Taule, Hordaland fylkeskommune (kun 21.10.16)
Lise-Berith Lian, Buskerud fylkeskommune
Bjørn Bjerke, Klima- og miljødepartementet
Vemund Jaren, Miljødirektoratet
Olav Strand, NINA
Vegard Gundersen, NINA
Vilhelm Håvardsrud, grunneier
Stein O. Haakanes, Maarfjell sameige
Johan Vaa, Hardangervidda grunneigarlag
Lars Bjaadal
Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune

Følgende faglige foredrag og innledninger ble holdt:







Ferdselsundersøkelse på Hardangervidda v/Vegard Gundersen, Norsk institutt for
naturforskning
Orientering om besøksstrategi i nasjonalparken v/Hans Bakke, Fylkesmannen i Telemark
Reiseliv i og nær villreinområdene v/Bjørn Bjerke, Klima- og miljødepartementet
Fiske og rakfiskproduksjon v/Vilhelm Håvardsrud, grunneier i Uvdal
Drift av Maarfjell sameige v/ Stein O. Haakanes, Maarfjell AS
Villrein på Hardangervidda – hva er situasjonen nå? v/Olav Strand, Norsk institutt for
naturforskning

Lenker til de fleste foredragene ligger på nettsiden www.fylkesdelplan-hardangervidda.no

Saker
1. Konstituering
Hardangerviddarådet konstituerte seg enstemmig slik:
-

Leder: Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune
Medlem av AU:
o Petter Rukke, Hol kommune
o Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune.

AU konstituerer seg selv mht. hvem som skal være nestleder.

2. Handlingsprogram
Til møtet forelå et forslag til revidert handlingsprogram med statusrapport: Statusrapport 2016.
Handlingsprogram 2017-2020 (datert 15.10.2016).
Foreliggende forslag har ikke nye prosjekter og tiltak, men det er behov for å revurdere fokus på
noen av tiltakene. Tre hovedspørsmål ble drøftet:

Rullering av regional plan
Forutsatt at rullering av planene blir vedtatt i de tre fylkeskommunene, ønsker Hardangerviddarådet
å påta seg oppgaven som styringsgruppa for dette arbeidet.
Hardangerviddarådet ber om at Buskerud fylkeskommune beholder sekretariat for
Hardangerviddarådet og prosjektledelse ved rulleringen for å sikre kontinuitet. Det forutsettes at
kostnadene dekkes likeverdig av de tre fylkeskommunene.
De tre fylkeskommunene vil avklare spørsmål knyttet til prosjektledelse og kostnadsfordeling seg
imellom etter sluttbehandling av planstrategiene.

Prosjekt 6. Lufsjåtangen
Dette prosjektet har ikke blitt gjennomført i henhold til opprinnelig plan. Til møtet forelå nå to
alternativer. Rådet konkluderte med at prosjektet bør gjennomføres som en dialogprosess med bred
involvering. Arbeidet skal i all hovedsak baseres på eksisterende kunnskap. Hovedfokus skal være
utfordringer knyttet til å gjøre Lufsjåtangen bedre tilgjengelig som vinterbeite.
Det tas sikte på å gjennomføre dette i løpet av kommende vinter.

Prosjekt 7. Kartlegging av frititdsbruk og opplevelser
Hardangerviddarådet konkluderte med å ikke gjennomføre et eget prosjekt etter opprinnelig plan.
Midlene omdisponeres til en større ferdelsundersøkelse som villreinutvalget har tatt initiativ til.
Dette er planlagt som et større fellesprosjekt i perioden 2016/17 – 2019.
Det forutsettes at Hardangerviddarådet kan påvirke en del av prioriteringene i gjennomføringen. Det
kan bl.a. være aktuelt på løfte fram enkelte fokusområder.
Konklusjon:
Utkast datert 15.10.16 oppdateres i henhold til Hardangerviddarådets konklusjoner. Se vedlegg.

3. Eventuelt
Solfrid Borge, ordfører i Ullensvang, hadde sendt over et forslag til uttalelse til KVU for rv. 7 og rv. 52.
Siden Rådet ikke hadde hatt anledning til å se dette i forkant, ble det besluttet at AU skal vurdere
uttalelsen og eventuell videre oppfølging av denne.

Lars Bjaadal stilte spørsmål om noen av Hardangerviddarådets møter bør være åpne for å skape en
arena for bredere dialog, mens andre møter kun bør være forbeholdt Rådet og administrasjonen.
Rådet stilte seg positive til at noen av møtene gjennomføres som åpne møter.

