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Regional plan for Nordfjella

Referat fra møte i styringsgruppe 23. januar 2013
Møtested:
Møtetid:
Til stede fra
styringsgruppa:

Forfall i
styringsgruppa:

Til stede fra
administrasjon:

Møteleder og
referent:

Highland Hotell, Geilo
23.01.2013
Ivar Brevik, Ål kommune
Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune
Tony Aril Kjøl, Hol kommune
Erling Nesbø, Aurland kommune
Gunnar Bergo, Voss kommune (vara for ordfører, samt medlem i adm. gruppe)
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Mona Haugland Hellesnes, Hordaland fylkeskommune
Øivind Holm, Fylkesmannen i Buskerud
Lars Sponheim, Fylkesmann i Hordaland
Martin Lindal, Villreinnemda
Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad
Trond Øien Einemo, Lærdal kommune
Runolv Stegane, Buskerud fylkeskommune
Ivar Kvalen, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Janett Aksnes, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Helge Nævdal, Hordaland fylkeskommune
Nils Erling Yndesdal, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Knut Baklid, Hol kommune
Kjell Mykkeltvedt, Hol kommune
Judith Hannele Aakre, Hemsedal kommune
Lars B. Præstin, Ulvik herad
Magnhild Aspevik, Lærdal og Aurland kommuner
Jan Olav Møller, Aurland kommune
Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune
Torild Hage, Hordaland fylkeskommune
Eva-Katrine Taule, Hordaland fylkeskommune
Joar Helgheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Lise Økland, Fylkesmannen i Buskerud
Siri Wølneberg Bøthun, Villreinnemnda
Per Aksel Knudsen, Villreinnemnda (deltok under drøfting av grenser rundt
Hallingskarvet)
Ellen Korvald, prosjektleder
Ellen Korvald

Sak 1. Drøfte forslag til plan
Med utgangpunkt i utsendt kart (datert 14.01.2013), planrapport (datert 16.01.2013) og
bakgrunnsnotat (datert 16.01.2013) ble forslag til plankart og retningslinjer drøftet. Konklusjonen i
drøftingen medfører noen endringer på både kart og retningslinjer.
Når kart og retningslinjer er rettet opp, og dessuten sjekket ut blant møtedeltakerne mht. at alle
møtets konklusjoner er korrekt korrigert, sendes det på en intern høring til alle kommuner,
fylkesmenn, fylkeskommuner og villreinnemnda (dvs. alle instanser som er representert i
styringsgruppa) for utsjekk i egen organisasjon.
Styringsgruppa samlet seg om et felles planutkast for intern høring. Det presiseres at det er
uenighet på flere punkter, og at dette utkastet ikke binder styringsgruppa seinere. Styringsgruppas
medlemmer forutsatte at de etter intern høring skal kunne anbefale endringer med bakgrunn i
høringen og den konsekvensutredningen som nå skal utarbeides. Styringsgruppas medlem Øivind
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Holm (fylkesmannen i Buskerud) er på flere punkt uenig i de foreløpige konklusjonene (se under)
og forutsetter at fylkesmannen kan komme tilbake til disse i høringene.
Ved utsending av plandokumenter til intern høring bør de omdiskuterte punkter nevnes spesielt. De
samme punktene bør fokuseres i oppdragsbeskrivelsen for konsekvensutredningen.
Kart datert 14.01.13 endres slik før intern høring:
•

Rundt Hallingskarvet utvides nasjonalt villreinområde noe ved Vesletunga og
Djuptjørnshovda på sydsiden. På nordsiden utvides villreinområdet med Gurostølfjellet og et
område mellom Myljostølen og Hivjudalen. Per Aksel Knudsen (medlem i villreinnemnda) vil
sende inn et forslag til sekretariatet.
Merknader fra debatten: Behov for å sikre viktige beiteressurser for villreinen både vinter og
sommer er årsak til at nasjonale villreinområder må utvides i forhold til 1998-planens
villreinområder. Bakgrunnen er ny kunnskap som tilsier at hele denne bremmen er et viktig
beiteområde for villrein. Fylkesmannen i Buskerud ønsker mer arealbasert kunnskap også om
næringsaktivitet og friluftsliv på bremmen før endelig grense trekkes, og understreker at hele
denne bremmen utgjør viktige beiteområder. Avgrensningen skal vurderes nærmere når
intern høring er gjennomført og konsekvensutredning foreligger. Ordfører i Hol ser en slik
utvidelse som vanskelig for Hol kommune ut fra næringsinteresser og friluftsinteresser, men
mener det kan aksepteres i en intern høring for å få synspunkter på dette.

•
•
•

Randsonen fra vestenden av Strandvatnet til Geitryggen omdefineres til villreinområde.
Randsonen fra Vollane til Stolen (langs Stolsvatn) omdefineres til villreinområde.
Villreinområdet i Kvammadalen utvides slik at den blir tilsvarende 1998-planen.
Merknad fra debatten: Fra Aurland kommune ble det presisert er det lokalt er ønskelig å
redusere villreinområdet og planområdet noe fordi det her gjennom mange år har vært
ønsker om reiselivsaktiviteter. Spørsmålet må vurderes nærmere etter intern høring.

•
•

Låvisdalen omdefineres fra randområde til villreinområde.
Liten tange ved Halso i Hemsedal tas ut av planområdet.

Forøvrig videreføres sonegrenser slik de foreligger i kart datert 14.01.2013.
Behov for å utvide planområdet ble tatt opp av Fylkesmannen i Buskerud. De ønsker viktige
randområder med i planområdet og pekte konkret på Oddnak/Vedalen, områder ved
Ustevatnet/Usteåne og Valhovd i Hemsedal. Møtet konkluderte ikke entydig her, men plangrensen
slik den foreligger i kart datert 14.01.2013 skal benyttes i den interne høringen.
Styringsgruppa ønsket ikke å gå nærmere inn på innspill fra nærings- og landbruksinteresser i
Hemsedal og Ål da det lett kan bli forskjellsbehandling. De bør uttale seg i den åpne høringen.
Retningslinjer:
I gjennomgang av retningslinjene var det enighet om noen endringer. De viktigste drøftinger og
konklusjoner var knyttet til:
•

•
•
•

§2.1:
o tekst i kulepunkter om stier og løyper opprettholdes uten kulepunkt
o ny setning om at Skraverennet kan gjennomføres
§2.2 om motorisert ferdsel: planer endres til planer/forskrifter
§2.3 og §3.4 om Forsvaret må harmoniseres bedre.
§2.4 om annen utmarksnæringer opprettholdes foreløpig.
Merknad fra debatten: Fylkesmannen i Buskerud mener at denne retningslinjen er svært
uheldig, og bør tas ut da den åpner for byggetiltak knyttet til annen utmarksnæring (utenom
rent LNF-formål) også innenfor nasjonalt villreinområde.
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•
•

§3.1.3: Setning om annen åpningsdato for Aurlandfjellvegen strykes.
§3.2.2: Villreinhensyn skal tas ved planlegging av nye friluftsrettede tiltak i randsonen.

Planrapport:
Det ble ikke tid til å se nærmere på andre deler av planrapporten.

Sak 2. Videre framdrift
Utkast til plankart og retningslinjer rettes opp i samsvar med konklusjonene i sak 1. Styringsgruppa vil
få det til utsjekk før det sendes på intern høring.
Parallelt med intern høring skal det utarbeides en konsekvensutredning av dette planforslaget.
Aktuelle konsulenter må forespørres.
Målsettingen er at styringsgruppa i neste møte med bakgrunn i intern høring og
konsekvensutredning, konkluderer mht. høringsutgave av plankart, retningslinjer og planrapporten
for øvrig. Etter dette skal de tre fylkesutvalgene behandle planforslaget med sikte på bred høring og
offentlig ettersyn.

Sak 3. Beramme referanseforum og neste styringsgruppemøte
Styringsgruppa ønsker neste referanseforum når planforslaget er noe mer avklart, dvs. etter neste
styringsgruppemøte.
Dato for neste styringsgruppemøte ble ikke fastsatt. Prosjektleder avklarer dette per mail.

Sak 4. Økonomistatus
Prosjektleder la fram en økonomistatus. Ved inngangen til 2013 disponerer prosjektet 1,6 mill.
kroner. For 2013 foreslås følgende disponering:
Prosjektledelse
Møter, reiser, kontor ++
Annonser
Plankart – konsulent
Konsekvensutredning - konsulent
Trykking av kart og rapport
Diverse uforutsett
SUM
Til disposisjon

320.000
100.000
20.000
60.000
300.000
100.000
100.000
1.000.000
600.000

Styringsgruppa tok dette til orientering.
Styringsgruppa drøftet om den skulle bevilge ca. 250.000 til GPS-merking av 4 simler i Nordfjella
denne vinteren. Begrunnelsen for forslaget var at få dyr i Nordfjella er merket og villreinforvaltningen
frykter brudd i kontinuiteten. Dyr i området nord for RV 50 måtte i så fall prioriteres.
Styringsgruppa ser behovet, og at GPS-merkede dyr kan gi grunnlag for bedre arealforvaltning og
flerbruk av områdene. Styringsgruppa mener denne oppgaven er utenfor prosjektets ansvar og at
midlene til disposisjon bør øremerkes oppfølgende tiltak i handlingsprogrammet.
Styringsgruppa konkluderte med at prosjektleder på vegne av styringsgruppa skal søke
Miljøverndepartementet om midler til dette. Spørsmålet vil bli tatt opp i møte i
Miljøverndepartementet allerede 28. januar.

