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Sak 1.

Lampeland hotell
17. mars 2010, kl. 14.00 – 16.30
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune
Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune
Steinar Berthelsen, Rollag kommune
Arne Vinje, Vinje kommune
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmannen i Buskerud
Olav H. Opedal, Villreinnemnda
Kirsten Gjestemoen Hovda, Nore og Uvdal kommune
Silje Ljøterud, sekretær i villreinnemnda
Ellen Korvald, prosjektleder
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Ellen Korvald

Generelt om status i planarbeidet.

Prosjektleder ga en kort oppsummering av planarbeidet siden forrige møte:
•

Alle kommuner har nå oversendt sine politisk behandlede innspill. Sakene ligger på vår
nettside. Kommunene har tatt opp villreingrensen, plangrensen, planinnhold og
oppfølgingsprosjekter, - med noe varierende fokus fra kommune til kommune.

•

Status for delprosjektene:
o ”Ringvirkninger av fritidsbebyggelse - kunnskapsstatus” er avsluttet.
(Østlandsforskning) Rapporten ligger på nettsiden.
o Følgende pågår, men forventes avsluttet i løpet av april/mai:
 Ferdsel i villreinens leveområder (NINA),
 Villrein som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling (Østlandsforskning),
 Utmarsknæringer og lnf-begrepet – Nore og Uvdal (Asplan Viak),
 Reiselivets arealbehov rundt Hardangervidda (Asplan Viak)
 Kulturminner på Hardangervidda (kulturvernavdelingen i Buskerud i tett
samarbeid med de to øvrige fylkeskommunene)

Disse innspillene gir et svært viktig materiale til utforming av første planutkast med kart og
retningslinjer.

Sak 2.

Planutforming

Prinsipper og plankart:
Prosjektleder orienterte om at det nå arbeides med en første skisse til plankart der arealene innenfor
utredningsområdet er delt inn i følgende soner.
• Fjell- og fjordbygder (områder med fast bosetting)
• Fjelltursimeområder (områder med tett for fritidsbebyggelse, alpinanlegg og/eller reiseliv)

Stølsdaler og fjellskog med mulighet for spredt utbygging (områder som skal opprettholde sitt
nåværende landskapspreg, men som kan gis mulighet for forsiktig utbygging)
• Fjell, skog og stølsdaler uten mulighet for spredt utbygging (sårbare områder utenfor det
nasjonale villreinområdet som ikke skal ha ny fritidsbebyggelse)
• Nasjonalt villreinområde (omfatter hele det nasjonale villreinområdet som fastsettes i planen,
blir trolig en øvre byggegrense for fritidsbebyggelse)
Arealene skal etter behov suppleres med hensynssoner. Dessuten skal det lages retningslinjer knyttet
til arealsonene.
•

Utdelt notat datert 12.03.2010 gir flere detaljer om prinsippene. Dette vil bli bearbeidet videre i
prosessen framover.
Hensikten med dette forslaget er å ha et mer grovmasket system for en regional plan enn for
kommuneplaner og reguleringsplaner. Samtidig må planen kunne gi klare føringer for den videre
kommunale mer detaljerte planleggingen, og også vise overgang til pbl’s arealkategorier.
Det vurderes som hensiktsmessig å skape en viss avstand mellom en retningsgivende regionalplan og
en juridisk bindende kommuneplan.
MD forventer imidlertid at gjennomgående arealkategorier etter pbl og SOSI-koder skal benyttes.
Foreliggende forslag kan omarbeides til dette. Prosjektleder vil drøfte opplegget med fagavdelingen i
MD.
Et svært foreløpig kart basert på disse prinsippene ble presentert. Prosjektleder arbeider videre med
dette i tett dialog med administrativ gruppe med sikte på å fange opp kommunens innspill best mulig.
AU vil få et forslag til drøfting i møte 7. juni.
Verbaldelen:
Prosjektet skal ha en verbaldel der følgende inngår: planbeskrivelse, konsekvensvurderinger,
handlingsdel samt retningslinjer til plankartet.
Konsekvensvurderingene må legges på et nivå som er formålstjenelig for en regional plan. De må
være omfattende nok, men ikke mer omfattende enn nødvendig. Vurderingene foreslås begrenset til
konsekvenser for villrein av tiltak ut over rammene i dagens gjeldende planer.
Det legges opp til å få gjennomført en konsekvensvurdering av et samlet planforslag etter
styringsgruppemøte 30. juni.
Retningslinjer knyttet til arealsonene skal utformes. Fortsatt pågående delprosjekter vil gi viktige
innspill til dette. Et forslag til retningslinjer vil bli lagt fram til drøfting i møte 7. juni.
Det ble delt ut en foreløpig disposisjon til planrapport datert 15.03.2010.
Drøfting:
AU understrekt viktigheten av å få en plan som muliggjør en differensiert forvalting med handlingsrom,
dynamikk og fleksibilitet, for med dette å ivareta både lokalsamfunn og villrein. Det er skapt
forventninger om en ”mulighetenes plan”, og dette må søkes innfridd.
Det vil være viktig å utforme kart og tekst så konkret at det skaper en god forståelse av hva planen vil
innebære i praksis.
Det vil være behov for en oppfølgende samarbeidsarena etter at planen er vedtatt. Dette kan tenkes
knyttet opp mot ny modell for forvaltning av verneområdene. Men det ble i møtet advart mot dette, da
det kan være viktig å holde forvaltningen av ”vårt” planområde uavhengig av forvaltningen av
verneområdene.

Sak 3.

Videre framdrift, og viktige milepæler framover

Skisse til framdrift fra dd. og ut året, datert 17.03.2010, ble lagt fram. AU sluttet seg til denne som
retningsgivende for det videre arbeidet.
Oppsatte møtedatoer for AU og styringsgruppe i april, mai og juni ble opprettholdt.

Sak 4.

Planprosess og samarbeidsformer

Det er berammet et uformelt møte mellom representanter fra fylkesmannen i Buskerud (ledelse og
fagavdelinger) og fylkesdelplanen (styringsgruppeleder og prosjektleder) for å drøfte rammer for
samhandling mellom den politiske styringsgruppa og statens representanter i fylkene. En god dialog
og gode samarbeidsformer blir svært viktig når prosjektet nå går inn i planutformingen.
Møtet holdes 7. april 2010 hos Fylkesmannen i Buskerud.

Sak 5.

Regnskap 2009 og budsjett 2010

Avstemt regnskap for planprosjektet 2009 ble lagt fram og godkjent.
Delprosjektet Villrein på Lufsjåtangen og Dagalitangen har et positivt resultat på 10.897 kroner.
Summen overføres som inntekt i planprosjektet for 2010.
Forslag til budsjett 2010 for planprosjektet ble godkjent med følgende endringer:
1. Inntektene økes med 10.897 kroner, overført fra Delprosjektet Villrein på Lufsjåtangen og
Dagalitangen.
2. Driftskostnader økes med 200.000 for å dekke oppholdskostnader og reisekostnader til møter
i AU, styringsgruppa og administrativ gruppe
3. Driftskostnader økes med ytterligere 50.000 for å dekke alle møtekostnader i
referanseforumet (ingen egenandel for lunsj).
4. Posten ”til disposisjon” reduseres tilsvarende.

Sak 6.

Referanseforum 20. april 2010

Møtet holdes på Hardangervidda Natursenter i Øvre Eidfjord. Invitasjon blir sendt ut i løpet av uke 12.
Hovedpostene i programmet vil være status og videre framdrift i planarbeidet og presentasjon av
følgende delprosjekter:
• Ringvirkninger av fritidsbebyggelse - kunnskapsstatus v/Birgitta Ericsson, Østlandsforskning
• Ferdsel i villreinens leveområder v/Olav Strand, NINA
• Villrein som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling v/Han Olav Bråta, Østlandsforskning
• Utmarsknæringer og lnf-begrepet – Nore og Uvdal v/Erik Plathe, Asplan Viak
• Reiselivets arealbehov rundt Hardangervidda v/Erik Plathe, Asplan Viak
Videre vil vi invitere Petter Braaten i SNO til å snakke om næringsutvikling i sårbare fjellområder.
Det settes av tid til drøfting og dialog.

Sak 7.

Neste møte

Neste AU-møte er 19. april kl 18 på Vøringfoss Hotell i Eidfjord. Dette blir et kort møte som
forberedelse til neste dags referanseforum.

