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c. Planrapporten ellers
Supplerende konsekvensutredning?
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Videre framdrift
Eventuelt

Om avstemninger
I avstemminger har kun medlemmer av styringsgruppe/Hardangerviddarådet eller deres varaer
stemmerett.
Møtet startet med 15 stemmeberettigede. Etter kl. 12 var det 14 stemmeberettigede. Alle
avstemninger ble foretatt etter kl. 12 og slik med bare 14 stemmer.

1. Kort informasjon om høringen og høringsmøtene
Vedtak om høring ble fattet i de tre fylkesutvalgene i løpet av april og mai. Etter dette ble høringen
og høringsmøter kunngjort i aktuelle lokale aviser og brev sendt til aktuelle høringsparter.
Det ble gjennomført tre høringsmøter i slutten av mai, et møte i hvert fylke. Møtene ble holdt på
Vasstulan, på Skinnarbu og i Ullensvang.
Det kom inn 89 uttalelser innen fristen. Alle disse ligger på nettsiden www.regionalplanhardangervidda.no. Etter fristen kom i tillegg en uttalelse fra Statens Vegvesen.
2. Særlig viktige planspørsmål
Noen særlig sentrale planspørsmål ble punktvis drøftet med utgangspunkt i høringsuttalelser og
oppsummeringsdokument datert 12.09.2019.
Oppsummeringsnotatet gir en kort oppsummering av hvert enkelt høringsinnspill og en administrativ
vurdering/anbefaling mht. eventuell oppfølging. Administrativ anbefaling er konklusjoner etter møte
i administrativ gruppe 05.09.2019.
Følgende spørsmål ble drøftet særskilt
a. Imingfjellveien og Småroi
b. Gjerder i utmark
c. Turisthytter
d. Utvidelser av Nasjonalt villreinområde
e. Valldalen
f. Sysendalen
Voteringer ble gjennomført og konklusjoner trukket i sak 4.
3. Andre innspill og forslag til endringer
Ingen andre temaer ble løftet fram til særskilt drøfting under dette punktet.
4. Endringer i plandokumentene.
Plankartet:
1.) Sysendalen –Eidfjord Resort
Endringer i dette området gjøres for å tilpasse regional plan til Kommunal- og
Moderniseringsdepartementets konklusjoner i brev datert 08.04.2019.
Eivind Tokheim, Odda kommune fremmet følgende forslag:
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Grensa mellom Fjell og annen utmark og villreinens leveområde følgjer alpinområdet i
Sysendalen.
Enstemmig vedtatt.
Ellers sluttet styringsgruppa seg til administrativ gruppes forslag.
Samlet endring i dette området blir da at
•
•

•

Utbyggingssonen utvides på bekostning av Fjell og annen utmark, slik at
kommunedelplanens område for fritids- og turismeformål inngår i denne sonen.
grensen for Fjell og annen utmark utvides på bekostning av Nasjonalt villreinområde, slik
at kommunedelplanens område for idrettsanlegg-alpinanlegg i sin helhet kommer inn i
denne sonen.
alpinanlegget i Fjell og annen utmark markeres med skravur på det regionale plankartet
og ny retningslinje knyttes til dette i §3.2.

2.) Sonegrensene i Eidfjord
Sonegrensene i Eidfjord korrigeres i henhold til vedtatte kommunale planer.
Enstemmig vedtatt.
3.) Holvik ved Møsvatn
Sone definert som Stølsdal ved Holvik ved Møsvatn omdefineres til Fjell- og fjordbygd.
Enstemmig vedtatt.
4.) Nasjonalt villreinområde i Tinn og Vinje
Foreslåtte endringer av Nasjonalt villreinområde i Tinn og Vinje gjennomføres, men
avgrensningene skal drøftes nærmere med berørte grunneiere.
Kommunene gjennomfører dialog med berørte grunneiere og melder endelig konklusjon tilbake
til prosjektleder innen 20. oktober 2019. Plankartet korrigeres i samsvar med dette.
Enstemmig vedtatt.
5.) Småroi i Tinn kommune
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, Tinn kommune fremmet følgende forslag:
Grensen for nasjonalt villreinområde justeres og fastsettes slik det går fram av planforslaget, men
Småroihyttene tas ut av nasjonalt villreinområde og omdefineres til fjell og utmark.
Forslaget ble nedstemt med 13 mot 1 stemme (Bjørn Sverre Sæberg Birkeland)
6.) Valldalen
Eivind Tokheim, Odda kommune fremmet følgende forslag:
Valldalen skal vera stølsdal på begge sider opp til 900 moh.
Forslaget ble vedtatt med 9 mot 5 stemmer (Gunhild Dalaker Tuseth, Øistein Aasland, Elisabeth
Rui, Egil Rønning og Jon Rikard Kleven)
7.) Isdalen
Aslak Lægreid, Eidfjord kommune, fremmet følgende forslag:
Isdalen vert omgjort frå Stølsdal til Utbyggingsområde.
Forslaget ble nedstemt med 12 mot 2 stemmer (Aslak Lægreid og Bjørn Sverre Sæberg Birkeland)
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Retningslinjer:
1.) §2.4 – Om veien over Imingfjell.
Høringen hadde tre alternative forslag:
Alternativ A:
Alternativ B:
Alternativ C:

Vinterstengt fra bom til bom
Vinterstengt, men med mulighet for brøyting til Småroe i vinterferien og
helgene fram til påske
4-årig prøveprosjekt med vinteråpen veg

I prøveavstemning falt alternativ C med prøveprosjekt. 5 stemte for dette (Lars Bjaadal, Eli Hovd
Prestegarden, Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, Aslak Lægreid og Petter Rukke).
I endelig avstemning mellom A og B fikk alternativ B flertall med 9 mot 5 stemmer for alternativ A
(Gunhild Dalaker Tuseth, Øistein Aasland, Elisabeth Rui, Egil Rønning og Steinar Berthelsen).
Representanter fra fylkesmennene understreket at det er meldt vesentlig innvending på
alternativ B i høringen.
Endelig ordlyd blir da:
Vinterstengt i perioden 30. november til 1. april eller til påske når denne faller i mars.
På strekningen Steinset - Småroe Fjellstove tillates åpen vei i uke 8 og 9. Fra uke 9 til påske
tillates åpen vei kun i helgene, fredag ettermiddag til søndag kveld.
Dersom det er villreinflokker på Lufsjåtangen eller flokker like vest for veien, kan veien
stenges og/eller åpning kan utsettes.
Fylkeskommunene som veieiere fatter beslutninger om å stenge eller utsette veiåpning etter
faglig anbefaling fra Fylkesmannen.
2.) §2.4 – Om andre veier
Eivind Tokheim foreslo å stryke veien til Heng fra listen over veier utenfor Nasjonalt
villreinområde som skal være stengt for allmenn ferdsel fram til 1. juni (jf. versjon 12.09.2019).
Forslaget ble vedtatt med 9 mot 5 stemmer (Gunhild Dalaker Tuseth, Øistein Aasland, Elisabeth
Rui, Egil Rønning og Jon Rikard Kleven).
3.) §2.9 Gjerder i utmark
Høringen hadde to alternative forslag:
Alternativ A:
Sauegjerder kan etter nærmere vurdering oppføres når det ikke er til hinder for villrein og
annet vilt. Gjerder som er til hinder for villreintrekk, tillates ikke. Ved eventuelle unntak, som å
begrense trekk pga. fare for sykdom og smittespredning, må det settes vilkår om
tidsbegrenset bruk.
Alternativ B:
Gjerder i utmark som kan være til hinder for villreinens ferdsel, tillates ikke.
Etter høring anbefalte administrativ gruppe å endre begrepet gjerder til sperregjerde. Dette
ønsket ikke styringsgruppa, og stemte derfor kun over høringsalternativene:
Alternativ B ble vedtatt med 13 stemmer mot 1 stemme for alternativ A (Eli Hovd Prestegarden)
Endelig ordlyd blir da:
Gjerder i utmark som kan være til hinder for villreinens ferdsel, tillates ikke.
4.) Turisthytter
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Høringen hadde to forslag:
Alternativ A:
• Det skal ikke etableres nye turisthytter eller andre nye overnattingstilbud i nasjonalt
villreinområde.
• Etablerte turisthytter kan moderniseres, men antall sengeplasser skal ikke økes.
Nærmere rammer avklares i kommunene.
• Av hensyn til villrein kan en i særskilte tilfelle, i dialog med eier, vurdere periodevis
stenging av hytter som inngår i tur- og løypenettet.
Alternativ B:
Etablerte turisthytter kan moderniseres og forsiktig utvides når dette er nødvendig for
videre drift. Nærmere rammer for dette må avklares i kommunenes videre planlegging.
Etter høring anbefalte administrativ gruppe en noe revidert versjon av alternativ A.
Styringsgruppa stemte punktvis over høringsalternativene pluss følgende tillegg fra administrativ
gruppe:
•

Etablerte turisthytter kan flyttes for å redusere ferdselen i sårbare og viktige
villreinområder

Alternativ A’s kulepunkt 1, enstemmig vedtatt.
Alternativ A’s kulepunkt 2 ble satt opp mot alternativ B: Alternativ B ble vedtatt med 8 mot 6
stemmer for alternativ A (Gunhild Dalaker Tuseth, Øistein Aasland, Elisabeth Rui, Egil Rønning, Eli
Hovd Prestegarden og Jon Rikard Kleven).
Alternativ A’s kulepunkt 3, enstemmig vedtatt.
Nytt punkt om mulighet for flytting av hytter: Vedtatt med 12 stemmer mot 2 (Eli Hovd
Prestegarden og Bjørn Sverre Sæberg Birkeland).
Endelig ordlyd blir da:
▪
▪
▪
▪

Det skal ikke etableres nye turisthytter eller andre nye overnattingstilbud i Nasjonalt
villreinområde.
Etablerte turisthytter kan moderniseres og forsiktig utvides når dette er nødvendig for
videre drift. Nærmere rammer for dette må avklares i kommunenes videre planlegging.
Av hensyn til villrein kan en i særskilte tilfelle, i dialog med eier, vurdere periodevis
stenging av hytter som inngår i tur- og løypenettet.
Etablerte turisthytter kan flyttes for å redusere ferdselen i sårbare og viktige
villreinområder.

5.) Alpin infrastruktur
Retningslinje om alpin infrastruktur tas inn i §3.2 og korrigeres i henhold til vedtatt kartendring i
området. I møtet foreslo Eva Katrine Ritland Taule, Hordaland fylkeskommune følgende tillegg
som presiserer KMD’s føringer:
•
•
•

Miljøkrav er nødvendig for å redusere de negative virkningene av utbyggingen.
Det må utgreies tiltak for å unngå forstyrring av villreinen og regulere ferdsel inni
nasjonalt villreinområde.
Tiltaket må bygge på oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Styringsgruppa sluttet seg enstemmig til dette.
Endelig ordlyd blir da:
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Det kan etableres alpin infrastruktur i nærmere avgrenset område innenfor Fjell og annen
utmark i Sysendalen. Alpinanlegget skal ikke ha drift i perioden 1. mai-15.juni.
•
•
•

Miljøkrav er nødvendig for å redusere de negative virkningene av utbyggingen.
Det må utgreies tiltak for å unngå forstyrring av villreinen og regulere ferdsel inni
nasjonalt villreinområde.
Tiltaket må bygge på oppdatert kunnskapsgrunnlag.

6.) Andre endringer i retningslinjene
Øvrige endringer foreslått i retningslinjene i versjon datert 12.09.2019 ble enstemmig vedtatt.
Planrapporten ellers
Eivind Tokheim foreslo å stryke setning på side 15 om Hardangerviddareinen som kildebestand for ny
stamme i Nordfjella. Dette ble enstemmig vedtatt.
Styringsgruppa sluttet seg til alle andre foreslått endringer i rapporten datert 12.09.2019.
Rapporten vil bli oppdatert med styringsgruppas foreslåtte endringer og endringer i planbeskrivelsen
som konsekvens av styringsgruppas konklusjoner. Revidert versjon blir sendt til utsjekk og drøfting
per mail.
Sluttvedtak:
Regional plan for Hardangervidda, med de endringer som flertallet i møte 19.09.2019 vedtok å
gjennomføre, sendes til fylkesutvalgene og fylkestingene for endelig sluttbehandling.
Enstemmig vedtatt.
5. Supplerende konsekvensutredning
Styringsgruppa mener det ikke er behov for ny konsekvensutredning.
6. Ny høring?
Det var i møtet usikkerhet om endringen i Valldalen medfører behov for ny høring. Noen mente at
alle forhold omkring dette området er svært godt belyst, mens andre var betenkt på at Støldal på
østsiden ikke har vært eksplisitt hørt.
Prosjektleder vil følge opp for å få en rask avklaring av dette spørsmålet. Spørsmålet vil bli drøftet
med fagpersoner i fylkeskommunen, hos Fylkesmannen og eventuelt også departementet.
7. Videre framdrift
Forutsatt at det ikke blir ny høring, legges det opp til sluttbehandling i de tre fylkene i løpet av året.
Dersom det blir en ny høring om Valldalen, må sannsynligvis sluttbehandlingen skje på nyåret.
8. Eventuelt
Ingen saker.

6

