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Ellen Korvald

Orientering om status og videre framdrift:

Det ble orientert kort om framdriften i prosjektet siden forrige møte i AU og styringsgruppa i slutten av
mars. Noen viktige milepæler:
•

Ytre grense for utredningsområdet er revidert i henhold til styringsgruppas vedtak i mars. Nore og
Uvdal har korrigert sin grense. Kart med endelig grense for utredningsområdet, påført
styringsgruppas vedtak, og siste versjon av planprogrammet er formelt oversendt alle berørte
kommuner, fylkeskommuner og fylkemenn.
AUs medlemmer ønsker å få tilsendt siste versjon av kart og planprogram som pdf-filer.

•

Villreinsenterets kartlegging er helt i sluttfasen, men utløser fortsatt diskusjoner.
Enkelte miljøer har oppfordret fylkesdelplanen til å overstyre denne kartleggingen.
Styringsgruppeleder har vært tydelig på at fylkesplanprosjektet ikke kan styre Norsk Villreinsenter.
Deres kartlegging skal være et faglig innspill til planprosjektet. I planarbeidet vil imidlertid
Villreinsenterets grenser bli vurdert opp mot lokale innspill om arealbruk.
Det har vært et møte i Vinje med HG om denne problemstillingen. Det skal være et tilsvarende
møte med en grunneier i Hol (den 26. mai).

•

Det har blitt gjennomført lokale oppstartsmøter i Eidfjord, Nore og Uvdal, Ulvik, Vinje og Tinn
kommuner. Hensikten har vært å orientere om arbeidet så langt og drøfte et opplegg for lokale
planprosesser.
Prosjektleder og styringsgruppeleder har så langt mulig deltatt i disse møtene. I disse møtene har
grunneiere gitt uttrykk for skepsis og kritikk, og frykt for en vernplan. Men i alle møter så langt har
møtedeltakerne konkludert med at dette blir en viktig plan for kommunene og at dette må man gå
aktivt inn i for å få til goder løsninger for de enkelte lokalsamfunn. Deltakelsen har variert fra 10-12
til ca. 70 personer.

•

Den administrative gruppa hadde møte i Ulvik 14. mai. Viktigste tema da var lokale planprosesser
og faglige foredrag om villrein og ferdsel, med fokus på DNT og reiseliv.

Opplegg for lokale prosesser og tidsbruk ble da drøftet. Administrativ gruppe understreket
viktigheten av nok tid til lokale prosesser, og konkluderte med følgende mulige tidsplan:
Mai – 1. september:
2. og 3. september:

September-november:
1. desember

Lokale prosesser for innspill og dialog med grunneiere og
interesseorganisasjoner
Møte i administrativ gruppe der alle lokale innspill uten
bearbeiding presenteres på kartskisser. Viktig temaer i dette
møtet blir også:
- felles/enhetlig bruk av arealkategorier og begreper
- opplegg for enkle konsekvensvurderinger
Lokal bearbeiding av planinnspill til en politisk forankret
planskisse for den enkelte kommune.
Frist for oversending av lokal planskisse til prosjektledelsen.

AU var enig i viktigheten av nok tid til lokale drøftinger, og konkluderte med at fristen bør forlenges
ut året, til 1. januar 2010.
AU understreket også viktigheten av at kommunenes innspill skal være en planskisse. Den skal
danne grunnlag for det første utkastet til fylkesdelplanen og til videre drøftinger med alle parter.
Kommunene forutsettes å delta aktivt i dette.
•

Framdrift: Prosjektleder la fram en revidert framdriftsplan, med utgangspunkt i planprogrammets
framdriftsskisse. Viktigste endringer som ble skisser var:
 Flere utredningsprosjekter vil gå ut hele 2009.
 Mht. avgrensing av planområdet er foreløpig kun utredningsområdet fastsatt.
Vurdering av endelig plangrense vil skje tidlig i 2010.
 Perioden med lokale planprosesser forskyves til 2. - 4. kvartal 2009.
 Perioden med utarbeiding av arealstrategier, prinsipper og planforslag starter først
høsten 2009 og forlenges tom. 2. kvartal 2010.
 Uformell høring av prinsipper og strategier forskyves til 1. kvartal 2010
 Høringer, bearbeiding og sluttbehandling forutsettes å skje i løpet av 2. halvår
2010, om nødvendig med litt forskyving ut i 2011.
Tiden framover vil vise om ytterligere endringer blir påkrevd.
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Delprosjekter:

Prosjektplaner og søknader for flere delprosjekter var sendt ut med møteinnkallingen. Drøftingen
konkluderte med følgende:
Lufsjå/Dagalitangen:
• AU slutter seg til prosjektplanen som gir rammer for utvidelse med Dagalitangen.
• 50.000 kroner øremerkes dette arbeidet. Dersom DN ikke bevilger omsøkte 100.000, må
spørsmålet om ytterligere finansiering tas opp med AU.
Virkning av menneskelig ferdsel i villreinens leveområder:
• Prosjektleder orienterte kort om fellessøknad til DN (samarbeid med Rondane og
Setedalheiene) om midler til dette prosjektet. AU mente dette er viktige spørsmål og tok saken
til orientering.
Kulturminner:
• AU sluttet opplegget som er skissert i prosjektplanen.
• AU sluttet seg til å disponere 100.000 kroner til dette arbeidet.
Utmarksnæringer og LNF-begrepet i Nore og Uvdal:
• AU mener dette kan bli et viktig prosjekt som belyser sentrale spørsmål for kommunene.
• Det ble drøftet om prosjektet kan omfatte flere kommuner, da dette er viktig for alle.
Konklusjonen ble at prosjektet, av hensyn til framdriften, bør begrenses til Nore og Uvdal, men
at erfaringene vil ha overføringsverdi til andre.
• Skissen er foreløpig litt lite konkret. AU forutsetter at denne bearbeides og konkretiseres, og at
mer formell søknad sendes.
• Styringsgruppeleder og prosjektleder får fullmakt til å avgjøre søknaden med inntil 150.00
kroner.
Reiselivet i fylkesdelplan for Hardangervidda, søknad fra Vinje kommune og Innovativ Fjellturisme:
• AU vedtok å bevilge omsøkte 50.000 til dette.

Annet:
• Prosjektleder orienterte om dialog med Ellen Sigmond ved NGU om utarbeiding av en
kortfattet og faglig oppdatert beskrivelse av berggrunnsgeologien på Hardangervidda. AU
sluttet seg til å disponere inntil 15.000 kroner til dette arbeidet.
AU understreket viktigheten av all kunnskapen vi får gjennom disse prosjektene. Disse og andre
faglige temaer kan være interessante som foredrag og godt kunnskapspåfyll i styringsgruppemøtene.
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Orientering om dialog med MD og LMD

Styringsgruppeleder har bedt om møte med statssekretærene Heidi Sørensen og Ola T. Heggeli for å
drøfte problemstillinger i planarbeidet. Det er forventet et møte før sommerferien.
I utgangspunktet vil i alle fall Lars, Steinar og Arne fra AU delta. Dersom andre i AU også kan finne
mulighet for å prioritere dette, er det svært bra.
Ellen sender beskjed til alle i AU så snart dato er berammet slik at alle kan vurdere om de har
muligheter. Særlig Hordalands representanter i AU oppfordres til å delta.
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Møteplan 2. halvår 2009

Følgende møtedatoer ble fastsatt:
• Styringsgruppemøte
21. september, kl. 10.00 (Geilo)
• AU
3. november, ettermiddag/kveldsmøte (Drammen eller Kongsberg)
• Referanseforum
4. november (Drammen eller Kongsberg)
Det kan være aktuelt med styringsgruppemøte i tilknytning til referanseforumet 4. november.
Videre møter i AU og styringsgruppa vil bli på nyåret etter at kommunene har utarbeidet sine første
planskisser.

