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Sak 1.

Hardangervidda Natursenter, Eidfjord
20. april 2010, 16.00 – 16.30, rett etter referanseforumet
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune (leder)
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud
Terje Åsen, Fylkesmann i Hordaland
Arne Vinje, Vinje kommune
Mona Hellesnes, Ulvik herad
Kirsten Gjestemoen Hovda, Nore og Uvdal kommune
Erik Kaupang, Hol kommune
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune
Steinar Berthelsen, Rollag kommune
Roger Ryberg, Buskerud fylkeskommune
Berit W. Eldøy, Hordaland fylkeskommune
Jørund A. Ruud, Telemark fylkeskommune
Kari Norheim-Larsen, Fylkesmannen i Telemark
Gard Folkvord, Odda kommune
Solfrid Borge, Ullensvang herad (deltok i referanseforumet)
Erik Haatvedt, Tinn kommune
Olav H. Opedal, Villreinnemnda (deltok i referanseforumet)
Ellen Korvald, prosjektleder
Lars Bjaadal
Ellen Korvald

Oppsummering av referanseforumet

Referanseforumet samlet 67 deltakere, inklusiv styringsgruppe, representanter fra administrativ
gruppe og foredragsholdere.
Generelt var styringsgruppa godt fornøyd med møtet. Mye viktig informasjon om planprosjektet og om
kunnskapsrettede delprosjekter ble formidlet. Styringsgruppa opplevde interessen og holdningene
blant møtedeltakerne som positiv. Noen oppsummerende kommentarer fra styringsgruppa:
• Fylkesdelplanen må ikke ta opp planspørsmål innenfor verneområdene. Her gjelder
forvaltningsplanen.
• Det kan bli viktig å arbeide videre på andre arenaer om fylkesdelplanens problemstillinger når
dette planprosjektet er sluttført.
• Lnf-prosjektet i Nore og Uvdal er svært interessant og vil gi konstruktive og gode innspill til
planutformingen.
• For prosessen framover er det viktig at fylkesmannen tydeliggjør konfliktpunktene så tidlig
som mulig, og at det blir en konstruktiv dialog om disse spørsmålene med sikte på omforente
løsninger. Fylkesmennene vil samles over fylkesgrensene for å gi felles innspill før AU-møtet
7. juni. Dette er planlagt som del av det administrative møtet i mai.
• Seinere referanseforum bør tilstrebe nok tid til debatt og meningsytringer. Det var uheldig at
det ble kuttet ned på den avsatte timen til dette i møtet.

Sak 2.

Budsjett 2010

Framlagt budsjett (datert 11.04.2010) ble vedtatt.
Det ble orientert om en søknad fra Johan Vaa om støtte til arkeologiske undersøkelser som ledd i
arbeidet med hans bok ”Reinen på Hardangervidda- natur og kultur”. AU drøftet dette i sitt formøte
19.04.10. AU har svært stor respekt for de arbeidene Johan Vaa gjennomfører på Hardangervidda,
men frarådde likevel å støtte denne søknaden. Dette både fordi mye i søknaden var uavklart og fordi
slike oppgaver ligger utenfor planarbeidets mandat. Styringsgruppa sluttet seg til disse vurderingene.
Sak 3.

Videre framdrift

Framlagt framdriftsplan (datert 11.04.2010) ble vedtatt.
Sak 4.

Eventuelt

Prosjektleder fikk i oppgave å lage en powerpoint på 4-6 sider om prosjektstatus som styringsgruppas
medlemmer kan bruke i egne orienteringer i aktuelle politiske utvalg.

