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Fylkesdelplan for Hardangervidda
Referat fra styringsgruppemøte 3. november 2009
Møtested:
Møtetid:
Til stede fra
styringsgruppa:

Forfall i
styringsgruppa:

Til stede fra
administrasjon:

Foredragsholdere

Møteleder:
Referent:

Rauland Høgfjelllshotell, Vinje kommune
3. november 2009, kl. 14.00 – 18.30
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune (leder)
Lene Vågslid, Telemark fylkeskommune (vara for Jørund A. Ruud)
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Roger Ryberg, Buskerud fylkeskommune
Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune
Kari Norheim-Larsen, Fylkesmannen i Telemark
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud
Arne Vinje, Vinje kommune
Mona Hellesnes, Ulvik herad
Solfrid Borge, Ullensvang herad
Johnny Vikne, Odda kommune (vara for Gard Folkvord)
Kirsten Gjestemoen Hovda, Nore og Uvdal kommune
Erik Kaupang, Hol kommune
Steinar Berthelsen, Rollag kommune
Olav H. Opedal, Villreinnemnda
Terje Åsen, Fylkesmannen i Hordaland
Berit W. Eldøy, Hordaland fylkeskommune
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune
Erik Haatvedt, Tinn kommune
Heidi Jønholt, Telemark fylkeskommune
Morten Johannesen, Fylkesmannen i Telemark
Otto Galleberg, Fylkesmann i Buskerud
Arne-Richard Stadaas, Fylkesmannen i Hordaland
Dorthe Huitfeldt, Vinje kommune
Bjørn Bjørnsen, Tinn kommune
Oddmund Olesrud, Tinn kommune
Svenn Berglie, Odda kommune
Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune
Ellen Korvald, prosjektleder
Kristin Nakken, Kommunal- og regionaldepartementet
Silje Hegg, Vinje kommune
Elisabeth Lid, Vest-Telemark Næringsutvikling
Elin Halland Simensen, Nore og Uvdal kommune
Lars Bjaadal
Ellen Korvald

Del 1. Seminar om bygdeutvikling og fjellpolitikk
Bo- og virkelyst – gir regionalmeldingen (st.meld. nr. 25) nye signaler om norsk fjellpolitikk?
v/avdelingsdirektør Kristin Nakken, Kommunal og regionaldepartementet. (Foredraget legges på
nettsiden)
Hva skjer regionalt?

Vi snur vinden – fleire folk til Vest-Telemark og Prøvebustad Øyfjell v/prosjektlederne Silje Hegg,
Vinje kommune og Elisabeth Lid, Vest-Telemark Næringsutvikling. (Foredraget legges på nettsiden)
Lys i alle glas v/prosjektleder Elin Halland Simensen, Nore og Uvdal (Foredraget legges på nettsiden)
Flytt til Hardanger v/ordfører Mona H. Hellesnes, Ulvik (Foredraget legges på nettsiden)
Tanker fra noen ordførere:
Hva slags reiseliv kan fjellet utvikle? Arne Vinje, Vinje kommune
Han vektla at det er et betydelig reiseliv og mange gjestedøgn i Vinje kommune. Kommunen
ønsker et bærekraftig reiseliv som respekterer miljøhensyn, gir lokal verdiskaping og som
ønsker å ta del i den lokale kulturen som Vinje kan tilby. Målet er et reiseliv som er med å
forsterke Vinjes kvaliteter.
Er bygdefolk i samhandling nøkkelen til lokal verdiskaping? v/Steinar Berthelsen, Rollag
kommune. (Foredraget legges på nettsiden)
Kan gamle rettigheter i fjellet styrke unges bolyst i distriktene? v/Solfrid Borge, Ullensvang herad.
Hun fokuserte på utfordringene ved å få egne ungdommer til å bli og å få nye tilflyttere. Men
kanskje er det tross alt lettest å få egne ungdommer til å bosette seg. Sentrale myndigheter gir
mange begrensninger, som ikke gjør det lett å skape verdier og få folk til å bo. Å få lov til
bruke gamle rettigheter knyttet til eiendommer i fjellet kan være med øke lyst til å bo i
distriktene.

Del 2. Styringsgruppemøte (der også administrativ gruppe møtte).
Sak 1.

Status og videre framdrift

I alle kommuner pågår lokale prosesser, i noe varierende omgang. Alle skal innen 31.12.09 levere inn
politisk forankrede innspill til fylkesplanarbeidet. Det vil bli orientert om hver enkelt kommune i
referanseforumet (4. november).
Skisse til framdriftsplan, noe revidert etter drøfting i AU 6. oktober, ble delt ut (revidert 02.11.09). Det
legges et løp framover etter følgende opplegg:
Høsten -09
Kommunene drøfter og gir innspill
Vinter -09/10
Planutkast utarbeides
Våren -10
Møter i administrativ gruppe, AU, styringsgruppe og referanseforum med
drøftinger av planinnhold og ytre plangrense
Juni
Fylkesutvalgene – planforslag til høring
Sommer/høst
Høring
Høsten
Bearbeiding av planforslaget etter høring
Desember 2010
Styringsgruppa sluttbehandler og innstiller til fylkesutvalgene
2011
Fylkespolitisk sluttbehandling
Det ble presisert at fremdriften er usikker, og mye kan gi forsinkelser.
Sak 2.

Rammer for referanseforum

Opplegget for referanseforumet ble kort presentert og drøftet. Inklusiv styringsgruppe, administrativ
gruppe og foredragsholdere er ca. 55 personer påmeldt.
Hovedfokus blir lokale prosesser. I forhold til invitasjonen er programmet supplert med innlegg fra Den
norske turistforening.
Sak 3.

Andre fjellfylkesdelplaner

Flere kommuner er/blir involvert i andre fjellfylkesdelplaner i tillegg til Hardangervidda:
• Odda: Setesdal/Ryfylke
• Vinje: Setesdal/Ryfylke
• Hol:
Nordfjella
• Ulvik: Nordfjella
Setesdal/Ryfylke er i gang, Nordfjella forventes startet opp i vinter. De berørte kommunene gir uttrykk
for bekymring for at det blir for ressurskrevende å ta del i to prosesser.

Det ble presisert at det forventes parallelle retningslinjer i de ulike planene. Siden Hardangervidda er
kommet lengst av disse planene, vil trolig Hardangervidda være med å gi mal.
Sak 4.

Neste møte

Neste møte planlegges til april og legges dagen før eller etter neste referanseforum.
Sak 5.

Eventuelt

Ordfører Erik Kaupang tok opp Hols frustrasjonen over at Villreinsenteret i for liten grad har lyttet til
lokale innspill mht. hvor leveområdene for reinen er.

