Hardangerviddarådet (styringsgruppe for rullering av regional plan)
Referat fra møte 7. og 8. november 2017. Felles med Nordfjellrådet 8. november.
(13.11.2017)
Møtested:
Møtetid:
Til stede fra
Hardangerviddarådet:

Forfall uten vara:

Til stede fra
administrativ
gruppe:

Hotell Ullensvang
7. og 8. november 2017
Petter Rukke, Hol kommune
Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal kommune (kun 7. november)
Dag Lislien, Rollag kommune (kun 7. november)
Bjørn Sverre Birkeland, Tinn kommune (kun 7. november)
Eivind Tokheim, Odda kommune
Solfrid Borge, Ullensvang herad
Aslak Lægreid, Eidfjord kommune
Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad (kun 7. november)
Gunhild Dalaker Tuseth, Fylkesmannen i Buskerud
Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland (kun 8. november)
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune
Vidar Stang, Telemark fylkeskommune
Torleif Mikkelsen, Hordaland fylkeskommune
Endre Lægreid, villreinnemnda
Jon Rikard Kleven, Vinje kommune
Hans Bakke, Fylkesmannen i Telemark
Linda Haugland Jondahl, Hordaland fylkeskommune
Iselin Haugo, Buskerud fylkeskommune
Gustav Bahus, Hordaland fylkeskommune
Kjell Mykkeltvedt, Hol
Gunn-Hege Laugen, Rollag
Svein Erik Lund, Nore og Uvdal
Bjørn Bjørnsen, Tinn
Oddmund Olesrud, Tinn
Dorthe Huitfeldt, Vinje
Ida Larsen Reinsviki, Vinje
Rolf Bøen, Odda
Randi Karin Tveit, Ullensvang
Gunnar Elnan, Eidfjord
Lars Præstin, Ulvik
Geir Sørmoen, Fylkesmannen i Buskerud
Simen Storøy, Fylkesmannen i Telemark

Øistein Aasland, Fylkesmannen i Hordaland

Andre:

Møteleder:
Referent:

Martine Hamnes, Villreinnemnda
Geir Sørum, Telemark fk
Snorre Waage, Hordaland fk
Ellen Korvald, Buskerud fk
Ragnar Ystanes (kun 8. november)
Rune Østraat, Ulvik (kun 8. november)
Innledere, jfr. listen nedenfor
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune
Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune

Møteopplegg
Møtet ble gjennomført som ett av flere møter etter følgende opplegg:




7. november kl. 9-12 Hardangervidda administrativt arbeidsmøte
7. november kl 14-18 Hardangerviddarådets møte
8. november kl. 9-14 fellesmøte for Nordfjellarådet og Hardangerviddarådet

Faglige orienteringer om aktuelle prosjekter og/eller situasjoner om ny kunnskap i
Hardangerviddarådets møte (7. november):






NINAs ferdselsprosjekt, Lena Romtveit, Norsk villreinsenter
Besøksstrategi Hardangervidda – status, v/Øistein Aasland, Fylkesmannen i Hordaland
GPS-merkeprosjektet og kartfortellinger, v/Olav Strand, NINA
Trolltunga – hva har skjedd der i 2017? v/Rolf Bøen, Odda kommune
Lufsjåtangen – dialogseminar 3. og 4. mai 2017 v/Ellen Korvald

Faglige orienteringer om aktuelle prosjekter og/eller situasjoner om ny kunnskap i fellesmøtet med
Nordfjellrådet (8.november):

-Skrantesjuke:






Hva har skjedd i Nordfjella denne sommeren og høsten? Status mht. jaktuttak og
prøveresultater v/Lars Nesse, CWD koordinator for Nordfjella-kommunene
Hva skjer etter årets jakt? v/Erik Lund, Miljødirektoratet
Hvordan vurderer sentrale matmyndigheter situasjonen nå? v/Hallgeir Herikstad, Mattilsynet
Hvordan opplever rettighetshaverne i Nordfjella situasjonen? v/Sigmund Tveithagen,
Villreinutvalget
Alf Olsen, rådmann i Lærdal kommune presenterte en modell for kommunene sin rolle i
håndtering av CWD.

-Verdiskaping:



Verdiskaping basert på natur- og kulturressurser v/Roar Werner Vangsnes, Distriktssenteret
Verdiskaping knyttet til villreinfjellet – om Europeiske villreinregioner og nytt
verdiskapingsprogram v/Vemund Jaren, Miljødirektoratet

Faglige powerpointer ligger på nettsiden www.regionalplan.hardangervidda.no
1.

Planprogram

Det kom inn 45 uttalelser i høringen. Notat med oppsummering av høringsuttalelsene og revidert
planprogram med forslag om noen mindre endringer ble sendt ut i forkant av møtet som grunnlag for
drøftingen.
Styringsgruppa vedtok å følge opp alle forslag til endringer unntatt følgende: Setningen som omtaler
Søndre Nordmannsslepa spesielt på s. 12, tas ut.
Planprogrammet revideres i henhold til dette og sendes til sluttbehandling i fylkesutvalgene.
Til orientering sendes Hardangerviddarådets medlemmer et skriv fra Gaute Midtbøen og Arnfinn Lien
fra Tinn kommune, datert 6. mai 2017, om vinterbrøyting over Imingfjell. De mente dette som
innspill til planprogrammet. Det ble ikke forstått slik, og derfor ikke tatt inn her. Temaet er likevel
ivaretatt i planprogrammet.

2.

Videre framdrift

Planprogrammet skal etter planen sluttbehandles i fylkesutvalgene 13. desember.
Prioriterte oppgaver etter dette og i tiden fram til april (jfr. planprogrammet) er


Utarbeide kortfattede notater om problemstillinger listet i planprogrammets kap. 3.2.
Prosjektleder har ansvar for å få fram disse. De skal utarbeides i samspill med administrativ
gruppe og eksterne kompetansemiljøer og konsulenter etter behov.
Tidsplan: Gjennomføres innen utgangen av februar.



3.

Involverende prosesser for dialog og medvirkning. Aktuelle former er:
 Referanseforum - åpne informasjons- og dialogmøter for alle i regi av planprosjektet.
 Lokale møter, i regi av kommunene. Prosjektledelse møter etter behov og ønsker
 Tematiske arbeidsmøter med ressurspersoner (f.eks. knyttet til stier og løyper)
 Regionale/lokale møter om konkrete arealspørsmål (jfr. kap. 3.1)
Programmet villrein som verdiskaper

Vemund Jaren i Miljødirektoratet orienterte om at Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet er tildelt
750.000 kroner, som søkt om, til felles prosjektet «Velkommen til villreinfjellet». Direktoratet har
forutsatt at prosjektet slås sammen med Nore og Uvdal sin prosjektsøknad, og har utvidet rammen
med 250.000 kroner som er øremerket Nore og Uvdal.
Hardangerviddarådet besluttet å disponere 100.000 som egenandel inn i dette prosjektet.
Nordfjellarådet besluttet tilsvarende.
Prosjektet må nå organiseres med prosjektleder og styringsgruppe.
4.

Eventuelt



Eidfjord kommunes medlem i Hardangerviddarådet, Anved Johan Tveit, går ut av Rådet. Aslak
Lægreid erstatter han. Lægreid overtar Anved Johan Tveits plass i AU.
Både Nordfjellrådet og Hardangerviddarådets medlemmer ga uttrykk for at de ser denne
fellesarenaen som verdifull og at de ønsker dette gjentatt neste år.

