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Sak 1.

Fylkeshuset i Hordaland
7. juni 2010, kl. 13.00 – 16.00
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune
Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune
Steinar Berthelsen, Rollag kommune
Arne Vinje, Vinje kommune
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmannen i Buskerud
Kirsten Gjestemoen Hovda, Nore og Uvdal kommune
Tord Bakke, Hordaland fylkeskommune
Ellen Korvald, prosjektleder
Olav H. Opedal, Villreinnemnda
Ellen Korvald

Kort om status i planarbeidet.

Prosjektleder ga en kort oppsummering av planarbeidet siden Eidfjordmøtet:
Delprosjekter:
Vi har i mai mottatt følgende sluttrapporter (som nå ligger på nettsiden vår):
• Ferdsel i villreinens leveområder (NINA Rapport 551),
• Villrein som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling (Østlandsforskning rapport 06/2010),
• Utmarksnæringer i Nore og Uvdal og bruk av Lnf-formålet etter plan- og bygningsloven
(Asplan Viak)
Vi venter fortsatt på fullføring av:
• Reiselivets arealbehov rundt Hardangervidda (Asplan Viak)
• Kulturminner på Hardangervidda (kulturvernavdelingen i Buskerud i tett samarbeid med de to
øvrige fylkeskommunene)
Økonomi:
Miljøverndepartementet har sendt tilsagn om bekrefter 500.000 i prosjekttilskudd for 2010.
Fylkeskommunene har alle øremerket 300.000 til prosjektet dette året. Prosjektleder vil anmode om
utbetaling av disse summene med det første.
Møter:
Prosjektleder har i mai hatt møter med både Miljøverndepartementet og prosjektledere i øvrige
fylkesdelplanprosjekter om prinsipper for utforming av plankartene.
MD ønsker at vi så langt mulig skal benytte MDs standard for arealkategorier for kommuneplaner inntil
de får utarbeidet et system for regionale planer (et arbeid de starter med nå i sommer). Vi som jobber
med planene mener vi må ha et mer grovmasket opplegg, og mener det er viktigere at vi utarbeider et
kart som fungerer for vårt regionale nivå enn at vi følger sentrale standarder tilpasset et annet
plannivå.

Det kartutkastet som nå foreligger for Hardangervidda er tilpasset våre områder, og bruker følgelig
ikke den fastsatte kommuneplanstandarden. Vi bør forsøke å tilpasse oss sentral standard for
regionalt nivå når den etter hvert foreligger, forutsatt at den foreligger i tide.
Administrativ gruppe hadde møte i Ullensvang 25. og 26. mai og drøftet utkast til kart og rapport. En
viktig del av dette møtet var separate gruppedrøftinger for henholdsvis kommunene,
fylkeskommunene og fylkesmennene. Fylkesmennene drøftinger var viktig da dette var første gang de
fikk mulighet til en helhetsvurdering og også en felles vurdering. Deres synspunkter ble sammenfattet i
utsendte notat datert 25.05.2010.

Sak 2.

Drøfting av form og innhold på plankart og planrapport

Utsendt kart (datert 31.05.10) og planrapport (datert 01.06.2010) er supplert og revidert etter
drøftingene i Ullensvang. Dette sammen med notat med merknader fra fylkesmennene (25.05.2010)
ga grunnlag for orientering og drøfting i AU-møtet.
Foreliggende planrapport har fortsatt mange åpne avsnitt og kapitler, og fortsatt gjenstår noen
uavklarte punkter i forhold til fylkesmennenes innspill.
AU konkluderte med følgende i forhold til videre arbeid med kart og rapport fram mot
styringsgruppemøtet:
1. Reiselivssonene i Uvdal og Vågslid kan videreføres slik de er, men retningslinjene skal
presisere viktigheten av å opprettholde grøntområder i de øvre arealene som grenser mot
villreinsonen.
2. Hensynssoner: Kartet har fått en form som fungerer. Det bør ikke suppleres med
hensynssoner. Særlig viktige villreinsområder for ulike årstider kan framstilles på temakart.
3. Villreinområdet skal utvides ned til Kromvikvegen i Vinje. Ellers ingen kartmessige endringer.
4. Lufsjåtangen:
a. Flertallet i AU anbefaler at retningslinjene i 8.2.2 knyttet til Fv. 124 skal fastslå at
dagens opplegg skal videreføres, dvs. at denne skal være vinterstengt. Et mindretall
på to, Kirsten Gjestemoen Hovda og Mette lund Stake, tar dissens fra dette og
foreslår vinteråpen veg.
b. AU ønsker ikke å ta initiativ til utredningsprosjekt med sikte på restaurering av
Lufsjåtangen, som skissert i handlingsdelen i kap. 10.
5. Bygging på gamle stølrettigheter: Spørsmålet om bygging på gamle stølsrettigheter i sone D
(stølsdaler og annen utmark) ved Hjølmo i Eidfjord ble drøftet. AU anbefaler at dette
videreføres som i foreliggende forslag.
6. Form for bebyggelse i sone D (stølsdaler og annen utmark): Spørsmålet om hvorvidt dette kun
skal være relatert til landbruksnæring og ikke kunne fradeles, eller om det også skal kunne
bygges fritidsbebyggelse som kan fradeles, ble drøftet. Konklusjonen ble at muligheten for
beskjeden fritidsbebyggelse skal opprettholdes og videreføres som skissert i 8.3.4.
7. Rullering av planen: AU anbefaler at den regionale planen, inklusiv handlingsdel, rulleres hvert
4. år.
8. Varslingssystemer knyttet til løypekjøring: Dette kan være et godt prinsipp, men av etiske
grunner vil ikke AU anbefale at dette baseres på at GPS-merket rein.
9. Kap. 3 om natur og kulturhistorien: AU anbefaler å bruke forvaltingsplan for Hardangervidda
med å sitere utdrag av dette. Det er ingen grunn til at vi skal bruke tid på å skrive dette når
andre har gjort dette godt før oss.
10. Kap. 9 om konsekvenser: Vi gjennomfør et todelt opplegg:
a. Et kapittel med våre vurderinger av konsekvenser av det planforslaget vi anbefaler,
innarbeides i rapporten. Dette blir da del av vurderingsgrunnlaget på
forhåndshøringen i sommer/tidlig høst (kommuner og fylkesmenn).

b. I tillegg får vi utarbeidet en ekstern og selvstendig konsekvensutredning, en KU, vha.
innkjøpt konsulentkompetanse. Den bør begrenses til konsekvenser for villrein av det
planforslaget som er på intern høring.
Ekstern KU kan da utarbeides samtidig som den interne høring pågår. Dette blir en
selvstendig rapport, og skal ligge på bordet til styringsgruppa sammen med tilbakemeldinger
fra forhåndshøringen. Styringsgruppa kan da trekke sine konklusjoner i planforslaget som
anbefales lagt ut til offentlig høring.
11. Generelle kommentarer til planrapporten:
a. Fjern unødige forbehold i ordbruken
b. Vær tydeligere på den næringsmessige viktigheten av villrein og fisk
Kart og rapport vil bli revidert i henhold til dette. Rapporten vil bli supplert så langt mulig fram mot
styringsgruppemøtet 30. juni.
Alle styringsgruppemedlemmer vil i tillegg til pdf-filer få papirversjon av kartet til neste møte.

Sak 3.

Neste møte og videre framdrift.

Neste AU-møte er på Skinnarbu 29. juni som forberedelse til styringsgruppemøtet 30. juni samme
sted. Det legges opp til start med lunsj og befaring med båt på Møsvatn.
Styringsgruppemøtet avsluttes trolig til lunsj, men om nødvendig fortsetter det etter lunsj. Det er
ønskelig at administrativ gruppe deltar.
Styringsgruppemøte den 23. september går ut av planen. Det er ikke behov for dette siden det nå
legges opp til parallelt løp for KU og intern forhåndshøring. En viktig konsekvens av denne endringen,
er at både konsulent som skal utarbeide KU og kommunene som skal uttale seg, får bedre tid.
Sluttfasen forutsettes tidsmessig som tidligere skissert.

