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Dr. Holms Hotell, Geilo
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Petter Rukke, Hol kommune
Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal kommune (kun 14. mars)
Halldis Prestmoen, Rollag kommune (vara for Dag Lislien)
Bjørn Sverre Birkeland, Tinn kommune
Øystein Høgetveit, Vinje kommune (vara for Jon Rikard Kleven)
Eivind Tokheim, Odda kommune
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune
Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad
Gunhild Dalaker Tuseth, Fylkesmannen i Buskerud
Hans Bakke, Fylkesmannen i Telemark (kun 13. mars)
Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland (kun 14. mars)
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune
Vidar Stang, Telemark fylkeskommune
Toralf Mikkelsen, Hordaland fylkeskommune (kun 13. mars) (vara for Linda
Haugland Jondahl)
Endre Lægreid, villreinnemnda
Solfrid Borge, Ullensvang herad
Gustav Bahus, Hordaland fylkeskommune
Iselin Haugo, Buskerud fylkeskommune
Kjell Mykkeltvedt, Hol kommune
Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune
Svein Erik Lund, Nore og Uvdal kommune (kun 14. mars)
Oddmund Olesrud, Tinn kommune
Bjørn Bjørnsen, Tinn kommune
Turid Opsund Mæland, Vinje kommune
Gunnar Elnan, Eidfjord kommune
Even Knutsen, Fylkesmannen i Buskerud
Simen Storøy, Fylkesmannen i Telemark
Øistein Aasland, Fylkesmannen i Hordaland
Martine Hamnes, Villreinnemnda
Snorre Waage, Hordaland fylkeskommune
Geir Sørum, Telemark fylkeskommune
Lise-Berith Lian, Buskerud fylkeskommune
Hilde Reine, Buskerud fylkeskommune
Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune
Steinar Bergsland, Tinn kommune
Anders Mossing, Norsk villreinsenter Sør
Olav Strand, NINA
Bjørnar Ytrehus, NINA
Julie Grimstad, Mattilsynet
Erik Lund, Miljødirektoratet
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune
Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune

Møteopplegg
Møtet ble gjennomført som et delvis fellesmøte for både Hardangerviddarådet og Nordfjellrådet
etter følgende opplegg:
13. mars kl. 13.30-15.30

Administrativt Hardangerviddamøte

13. mars kl. 16.00 – 18.00

Hardangerviddatrådet

14. mars kl. 09.00 – 13.00

Informasjonsmøte om skrantesjuke/CWD for
Hardangerviddarådet, Nordfjellarådet og andre interesserte

14. mars kl. 14.00 – ca. 15.00

Nordfjellrådet (også åpent for interesserte)

Følgende faglige foredrag ble holdt i informasjonsmøtet 14. mars:





Villreinen på Hardangervidda og i Nordfjella v/Olav Strand, NINA
Skrantesjuke, hva kan skje og hva kan vi gjøre v/Bjørnar Ytrehus, NINA
Mattilsynets rolle. Status, kartlegging og tiltak v/Julie Grimstad, Mattilsynet
Miljødirektoratets forpliktelser v/Erik Lund, Miljødirektoratet

Referat fra Hardangerviddarådet 13. mars:
Oppstart av rullering av regional plan
Alle tre fylkeskommuner har i sine planstrategier (fra høsten 2016) vedtatt rullering. Det er forutsatt
at rulleringen skal være begrenset.
Hardangerviddarådet skal være styringsgruppe.
Buskerud fylkeskommune har påtatt seg prosjektledelse. Arbeidet gjennomføres i inneværende
valgperiode (2017-2019).
Det legges opp til en gjennomføring med totalt 70% årsverk, fordelt på to år. En slik ressurs- og
tidsramme forutsetter rulleringen ikke blir mer omfattende enn nødvendig. Rulleringen må ta vare på
det som er bra i gjeldende plan og forbedre svakheter, samt fange opp nye utfordringer og løsninger i
lys av dette.
De tre fylkeskommunene dekker i fellesskap kostnadene knyttet til prosjektledelse, drift og
konsulentbistand. Alle parter må tillegg bidra med egeninnsats og egne kostnader ved møter.
I utgangspunktet legges følgende tidsplan:
1. Planprogrammet skal avgrense planspørsmål, definere utredningsbehov, og avklare
gjennomføring.
• Utarbeide forslag vår/sommer 2017
• Behandle for høring i fylkesutvalg august
• Høring, drøfting i styringsgruppa, sluttbehandle i fylkesutvalg høst 2017
2. Planfase – der alle planspørsmål drøftes og konkluderes
• Høst 2017-høst 2018
3. Høringsfase vinteren 2018/2019
4. Sluttvedtak i fylkestingene vår 2019
Arbeidet med planprogram våren 2017:
Administrativ kontaktgruppe gjennomfører arbeidsmøter i både april og mai. I denne prosessen skal
selve planarbeidet defineres og avgrenses. Planprogrammet må synliggjøre hva vi skal oppnå med
rulleringen.

I prosessen framover bør alle administrative parter drøfte rulleringen i sitt «hjemmemiljø», og i
arbeidsmøtene spille inn viktige spørsmål og tematikk til planprogrammet. Dette kan være både
tematiske problemstillinger og geografiske arealbruksspørsmål. Det kan være ønske om endringer og
det kan være ønske om videreføring av dagens føringer. Trolig er det like viktig å klargjøre hva som er
tema i rulleringen og hva som ikke er tema.
Stikkordsmessig noen momenter fra åpen runde om hva som kan bli aktuelle problemstillinger i
rulleringen:










Hvor bindende skal en ikke juridisk bindene plan være?
Vinterbrøyting over Imingfjell
Ustetind turisthytte – ny bruk?
Utmarksnæringer – hvordan defineres næring?
Bør soneinndelingen endres?
Hvordan har planen virket og hvordan følges den opp?
Begrepsbruk – forstår vi begrepene og retningslinjene likt?
Differensiert forvaltning
Hva med mulighetenes plan?

Styringsgruppa besluttet at den ønsker et møte i juni for å drøfte forslag til planprogram. Det er
ønskelig at styringsgruppa holdes orientert om det administrative arbeidet med planprogrammet.
Det er også ønskelig at medlemmer i administrativ gruppe involverer «sine» rådsmedlemmer for å
sikre gode innspill til planprogrammet.

Kort om delprosjekter
Prosjekt 5. Villreinens arealbruk
Dette prosjektet er gjennomført og utdypende kunnskap om villreinens arealbruk er nå tilgjengelig
på storymap på www.villrein.no .
Prosjekt 6. Lufsjåtangen
Det skal gjennomføres et møte 3. – 4. mai med sikte på innhenting av kunnskap. Lokalkjente og
andre «nøkkelpersoner» fra området inviteres med i denne dialogprosessen.
Prosjekt 7. Kartlegging av fritidsbruk og opplevelser
Hardangerviddarådet har tidligere konkludert med å delta i en større ferdselsundersøkelse som
villreinutvalget har tatt initiativ til. Dette er planlagt som et større fellesprosjekt i perioden 2016/17 –
2019 i regi av NINA.

(EK 29.03.2017)

