Fylkesdelplan for Hardangervidda
Referat fra styringsgruppemøte 21. mai 2008
Møtested:
Møtetid:
Til stede fra
styringsgruppa::

Til stede fra
administrasjon
og/eller som
innledere:

Forfall (uten
møtende vara):
Møteleder:
Referent:

Tyssedal hotell, i Odda kommune
21. mai 2008, kl. 9 - 15
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune (leder av styringsgruppa)
Kari Nordheim-Larsen, Fylkesmannen i Telemark
Arne Vinje, Vinje kommune
Turid Opedal, Tinn kommune (vara for Erik Haatvedt)
Nils Peter Undebakke, Buskerud fylkeskommune (vara for Roger Ryberg)
Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud
Steinar Berthelsen, Rollag kommune (nestleder i styringsgruppa)
Kirsten Gjestemoen Hovda, Nore og Uvdal kommune
Erik Kaupang, Hol kommune
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Terje Åsen, Fylkesmannen i Hordaland
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune
Gunnbjørg Øyre, Ulvik kommune (vara for Mona Hellesnes)
Solfrid Borge, Ullensvang herad
Olav H. Opedal, Villreinnemnda
Heidi Jønholt, Telemark fylkeskommune
Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune
Gudrun Mathiesen, Hordaland fylkeskommune
Svein Heggelund, Hordaland fylkeskommune
Trond Aalstad, Fylkesmannen i Hordaland
Rune Bergstrøm, Norsk Villreinsenter på Skinnarbu (kun siste del av møtet)
Ellen Korvald, prosjektleder
Jørund A. Ruud, Telemark fylkeskommune
Berit W. Eldøy, Hordaland fylkeskommune
Gard Folkvord, Odda kommune
Lars Bjaadal
Ellen Korvald

Møtet ble innledet med at Lars Bjaadal ønsket velkommen.
Videre tok han opp spørsmålet om villreinnemndas rolle i organiseringen. Styringsgruppa sluttet seg
enstemmig til AUs anbefaling om at villreinnemndas leder får plass i styringsgruppa og i AU.
Sak 1. Planprogram for fylkesdelplan for Hardangervidda.
Som supplement til planprogram datert 9. mai ble noen nye avsnitt delt ut:
• 4.1 om Rollag
• 4.3 om Hol
• 4.7 om Odda
• avsnitt i kap. 7 om villreinens bruk av Lufsjåtangen.
Planprogrammet ble gjennomgått og drøftet. Styringsgruppa konkluderte med å gjøre følgende
endringer:
Kap. 2.2 om rv 7 og
villrein

Kap. 5 om
organisering
Kap. 6 om planfaglige

Suppleres med
• at GPS-prosjektet er forlenget.
• at hensikten er både å redusere barriereeffekten av rv. 7 for villreinen, og
å øke regulariteten for trafikken ved å legge spesielt værutsatte
strekninger av vegen i tunnel.
Villreinnemndas leder Olav H. Opedal skal være medlem av styringsgruppa
og AU
• Landbruk og dets bredde skal synliggjøres bedre. Beite skal tydeliggjøres

rammer

som viktig brukerinteresse. Likedan at jakt, fiske og utleie er del av
landbruksnæringen.
• Spørsmålet om vinterbrøyting av rv 7 og fv. 356 over Småroi-Imingfjell,
samt andre viktige vegspørsmål skal tydeliggjøres.
Spørsmålet om behov for, og krav om, full konsekvensutredning ble reist. Det
er ønskelig med en skriftlig uttalelse fra Miljøverndepartementet mht. hva de
faktisk krever. Dette forsøkes avklart før utkast til planprogram sendes til
fylkesutvalgene for vedtak om at det legges ut til høring.
Prosjekt om bo- og virkelyst ble vurdert som et svært viktig
utredningsprosjekt, og ønsket om å gjennomføre dette bør tydeliggjøres. For
ikke å bli for vidtfavnende, bør det spisses mot fjellproblematikk.

Kap. 7 om
kunnskapsbehov
Kap. 7 om
lokalsamfunnsutvikling

Arbeidsutvalget fikk fullmakt til å rette opp dette i samarbeid med prosjektleder.

Sak 2. Videre framdrift
Revidert planprogram skal fremmes for de tre fylkesutvalgene med sikte på vedtak om offentlig
ettersyn i løpet av juni.
Planprogrammet vil som ledd i høringen bli sendt berørte kommuner, statlige og regionale etater,
grunneierorganisasjoner og andre organisasjoner med interesser på Hardangervidda. Høringsfristen
settes til 10. oktober.
Dersom kommunene har ønsker om at prosjektleder deltar i politiske møter ved behandling av
planprogrammet, ønsker prosjektleder å gjøre dette så langt det er praktisk mulig. Kommunene må ta
kontakt og avtale dette med prosjektleder.
Det legges opp til et møte i referansegruppa i høringsperioden. Dette er berammet til 24. september
på Skinnarbu.
Det ble delt ut en skisse som viser prosjektleders framdriftsplan fram til juni 2009. Denne vil ganske
sikkert bli revidert underveis, men gir likevel noen rammer for hva som skal skje, av møter og sentrale
arbeidsoppgaver, når. Skissen ble tatt til etterretning.

Sak 3. Møteplan 2008
23. september

AU-møte på Skinnarbu

24. september

Referansegruppemøte på Skinnarbu. AU er forventet å delta. Styringsgruppas
medlemmer er velkommen, men det legges ikke opp til styringsgruppemøte i
denne anledning.

24. oktober

AU-møte på Geilo

4. november

Styringsgruppemøte i Drammen (på fylkeshuset)

Faglige orienteringer
Følgende orienteringer ble gitt:
•

Forvaltningsplan for Hardangervidda Nasjonalpark v/Trond Aalstad, Fylkesmannen i Buskerud

•

Villreinstammen på Hardangervidda v/Rune Bergstrøm, Norsk Villreinsenter på Skinnarbu

•

Ny plan- og bygningslov v/Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune.

EK 02.06.08

