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Sak 1.

Fylkeshuset i Buskerud, Drammen
20. januar 2010, kl. 10-14
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune
Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune
Steinar Berthelsen, Rollag kommune (til kl. 12.30)
Arne Vinje, Vinje kommune
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmannen i Buskerud (til kl. 11.15)
Olav H. Opedal, Villreinnemnda
Kirsten Gjestemoen Hovda, Nore og Uvdal kommune
Ellen Korvald, prosjektleder
Ellen Korvald

Rapport om kommunenes innspill til nå.

Det har blitt gjennomført omfattende og grundige lokale prosesser knyttet til fylkesdelplanen i de fleste
kommunene. Kommunene har gjennom dette fått innspill fra mange innbyggere, - noe av generell
karakter, men mest om konkret arealbruk. Rådmennene har vurdert alle innspilene og gitt sin
anbefaling til lokalpolitikerne.
Per 20. januar har vi mottatt innspill fra 7 av 9 kommuner, - med noe ulik status mht. politisk
behandling. Status er nå slik:
• Nore og Uvdal, Hol, Ulvik, Eidfjord, Odda og Vinje har alle oversendt materiale som er politisk
drøftet i kommunestyret og/eller aktuelt fagutvalg.
• Tinn har oversendt sitt administrative forslag og skal ha politisk drøfting i løpet av januar.
• Ullensvang og Rollag arbeider fortsatt med sine innspill og legger opp til politiske drøftinger i
januar/februar.
I AU-møtet ble innspillene fra den enkelte kommune kort presentert. Noen momenter fra dette:
• Det er i noen kommuner noe fokus på hytter og eiendomsutvikling. Mye av dette handler om å
videreføre alt påbegynte områder. Kommunene støtter en del av dette, men avviser også en
del innspill knyttet til nye områder.
• Seterdalene ønskes brukt, men det understrekes tydelig at kulturlandskapet må bevares.
• De aller fleste kommunene er svært opptatt av landbrukets rammevilkår i lnf-områdene og at
planen skal gi retningslinjer som gir gode muligheter for variert bruk av utmarksressursene.
• Kommunene som berøres av Rv7 over Vidda og veien over Imingfjell understreker viktigheten
av vinteråpne veier.
• Noen innspill er knyttet til alpinanlegg og reiselivsdestinasjoner, dels med behov for areal inn i
villreinens leveområde. Kommunene støtter noe av dette, men ikke alt.
• Det foreslås kun svært små endringer av utredningsområdet.
• Villreingrensa foreslås endret noe, mest i Nore og Uvdal og i Vinje.
• Det er generelt langt flere innspill og forslag i øst enn vest.
Det er fra kommunene foreslått iverksetting av nye utredningsprosjekter knyttet til
• Villrein/friluftsliv på strekning Haukeliseter-Hallevassbu (forslått av Vinje)
• Villrein og tiltak på Imingfjell (forslått av Tinn)
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Rammer for arbeidet framover

Viktige innspill og utredninger:
Villreinsenterets kartlegging av leveområder, innspillene fra kommunene samt ulike delprosjekter
danner viktig grunnlag for utforming av selve planen. Status og framdrift for dette er slik:
•
•
•
•

•

Villreinsenterets kartlegging ble avsluttet sommeren 2009
De fleste kommunene har levert sine innspill, de øvrige forventes å være på plass i løpet av
februar 2010. (jfr. sak 1)
Utredningsprosjektet om Lufsjåtangen og Dagalitangen ble avsluttet i november 2009
Andre pågående delprosjekter om Hardangervidda har denne framdriften:
o Utmarksnæringer og LNF-begrepet i Nore og Uvdal – avsluttes til 1. april 2010
o Reiseliv rundt Hardangervidda. Prosjektet er forsinket, men skal avsluttes innen 1. juni
2010 (skal begrunne reiselivssatsning og avklare destinasjonenes arealbehov)
o Kulturminner på Hardangervidda - avsluttes til 1. april 2010
Prosjekter som gjennomføres i samarbeid med Rondane og Setesdalsheien (og finansieres av
MD og DN) skal alle avsluttes til 1. mars 2010:
o Villrein og ferdsel
o Ringvirkninger av hytter
o Næringsutvikling i villreinfjellet

Mht. planprosjektets fremdrift er det også et viktig moment at flere kommuner har understreket at de
ønsker planforslaget til grundig lokalpolitisk drøfting før styringsgruppa innstiller til fylkesutvalgene.
Hovedoppgaven framover blir å
utarbeide høringsdokumenter som skal inneholde forslag til:
• plankart (med ytre plangrense, nasjonalt villreinområde, arealsoner)
• retningslinjer knyttet til arealsoner
• planrapport med konsekvensvurderinger
Før dette kan fullføres, må alle innspill fra kommunene være levert og alle delprosjekter må være
sluttført.
Det er foreløpig noe uavklart hvor omfattende konsekvensvurderingene skal være, og hvilken
utforming plankartet bør gis. Det er viktig å møtekomme MDs krav og forventninger til dette. Disse
spørsmålene skal drøftes i et møte i MD 27. januar.
Etter at et første planforslag foreligger fra styringsgruppa skal det gjennomføres ulike drøftinger,
behandlinger og høringer. Det er viktig at det gis tilstrekkelig tid til nødvendige prosesser. AU
understreker særlig viktigheten i at kommunene får nødvendig tid både i forhåndshøring (før
styringsgruppa innstiller til fylkesutvalgene) og i selve høringen (som vedtas av fylkesutvalgene).
Dette gir følgende mulige framdrift:
Oppgaver

Aktører

Tidsplan

Utarbeide første forslag til plan
(høringsdokumenter).
Drøfte forslag til plan og ytre
plangrense
”Høring” av forslag til plan og ytre
plangrense

Prosjektleder i tett dialog med
administrativ gruppe og AU
AU og styringsgruppa

dd. til 1. juni

Berørte kommunestyrer, og evt.
fylkesmenn
AU og styringsgruppa

5.

Drøfte innspill fra kommunene og
innstille til fylkesutvalgene
Politisk behandling

I første politiske møte
etter sommerferien
(august og september)
September

6.

Offentlig høring (minst 6 uker)

7.

Vurdere høringsuttalelser

8.

Behandle høringsuttalelsene,
innstille til fylkesutvalget
Sluttbehandle

1.
2.
3.

4.

9.

Fylkesutvalgene (parallell
behandling)
”Alle”
Prosjektleder (i dialog med
adm.gruppe)
AU og styringsgruppa
Fylkesutvalg og fylkesting

Juni

6., 12. og 13. oktober
Trolig til 01.01.2011
Vinter 2011
Vinter/vår 2011
Vår 2011 (seinest i
fylkestingene i juni)
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Møteplan våren 2010

17. mars kl. 14, Lampeland
19. april kl. 18, Eidfjord
20. april, Eidfjord
20. april, Eidfjord
7. juni kl. 13, Bergen
29. juni, Skinnarbu
30. juni, Skinnarbu

Arbeidsutvalget (AU) (lunsj kl. 13)
Arbeidsutvalget (AU)
Referanseforum
Styringsgruppe (oppsummerende møte etter ref.forumet)
Arbeidsutvalget (AU)
Arbeidsutvalget (AU)
Styringsgruppe

I referanseforumet i Eidfjord i april vil bl.a. følgende stå sentralt:
• status og viktige spørsmål i planarbeidet
• presentasjon av ulike delprosjekter
Statssekretærene i både MD og LMD vil bli invitert til å delta og å holde foredrag om deres
forventinger til den pågående planprosessen.
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Økonomi

Regnskap for 2009 avsluttes først i disse dager. Endelig regnskap for 2009 og budsjett for 2010 vil
derfor ikke bli lagt fram før i neste AU.
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Eventuelt

Følgende temaer ble tatt opp under eventuelt:
Informasjon:
•
•
•

Fylkesutvalgene bør informeres om arbeidet. Medlemmene i fylkesutvalgene bør bli invitert til
referanseforumet i april. Det er også aktuelt å informere utvalgene om status i arbeidet i deres
junimøte.
Det bør vedlegges et lite informasjonsskriv om planarbeidet når det sendes ut invitasjon til
referanseforumet i april.
Det bør i relativt nær framtid lages en pressemelding om status og framdrift i arbeidet som
sendes aktuelle nettsider og aviser.

”Gulrøtter”:
Økonomiske stimuleringsmidler innenfor planområdet har tidligere vært tatt opp som viktig for å
stimulere lokale næringsaktiviteter. Spørsmålet har vært drøftet med statssekretærene i MD og LMD.
Fylkesmannens representant i AU har også en viktig rolle i dette arbeidet.
Temaet må følges opp politisk.
Kulturminner:
Ordfører i Nore og Uvdal orienterte om et prosjekt ved videregående skole i Nore om kulturminner på
Hardangervidda. Prosjektmedarbeider i vårt kulturminneprosjekt vil bli bedt om å kontakte ansvarlig i
Nore og Uvdal kommune eller på Nore VS.
Småskala reiseliv:
Ordfører i Nore og Uvdal påpekte at det er ønskelig at småskala reiseliv blir inkludert i
reiselivsprosjektet.

EK 01.02.10

