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Regional plan for Nordfjella

Referat fra møte i styringsgruppe 6. og 7. juni 2013
Møtested:
Møtetid:
Til stede fra
styringsgruppa:

Forfall i
styringsgruppa:

Til stede fra
administrasjon:

Referent:

Highland Hotell, Geilo
6. og 7. juni 2013
Ivar Brevik, Ål kommune
Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune
Tony Aril Kjøl, Hol kommune
Erling Nesbø, Aurland kommune (vara for Noralv Distad, kun 7. juni)
Trond Øien Einemo, Lærdal kommune
Gunnar Bergo, Voss kommune (vara for Hans Erik Ringkjøb, samt medlem i
adm. gruppe)
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Runolv Stegane, Buskerud fylkeskommune
Mona Haugland Hellesnes, Hordaland fylkeskommune (kun 6. juni)
Janett Aksnes, Sogn og Fjordane fylkeskommune (kun 7. juni)
Øivind Holm, Fylkesmannen i Buskerud
Kjell Kvingedal, Fylkesmann i Hordaland (vara for Lars Sponheim)
Martin Lindal, Villreinnemnda
Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad
Ivar Kvalen, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Helge Nævdal, Hordaland fylkeskommune
Nils Erling Yndesdal, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Knut Baklid, Hol kommune
Lars B. Præstin, Ulvik herad
Magnhild Aspevik, Lærdal og Aurland kommuner
Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune
Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune
Eva-Katrine Taule, Hordaland fylkeskommune
Joar Helgheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Hermund Mjelstad, Fylkesmannen i Sogn og Fjordanen
Øistein Aasland, Fylkesmann i Hordaland
Lise Økland, Fylkesmannen i Buskerud
Even Knutsen, Fylkesmannen i Buskerud
Siri Wølneberg Bøthun, Villreinnemnda
Trond Erik Buttingsrud, Hallingskravet nasjonalpark
Ellen Korvald, prosjektleder
Ellen Korvald

Sak 1. Drøfte planforslag
Bakgrunn:
Etter forrige styringsgruppemøte, 23. januar i år, ble det gjennomført en intern høringsrunde og en
konsekvensutredning med fokus på villrein, friluftsliv og reiseliv.
Alle innspillene fra den interne høringsrunden, samt en oppsummering og vurdering av disse, og
konsekvensutredningen som ble gjennomført av NINA og mimir ble sendt møtedeltakerne før møtet
(NINA Rapport 956).
Til dette møte forelå et komplett planforslag, - med plankart, retningslinjer og rapport med
handlingsplan Forslag til endringer i kart og retningslinjer var basert på innspill i intern høring samt
konsekvensutredningen. Planrapporten var dessuten komplettert i forhold til forrige versjon.
Som innledning til denne saken ga prosjektleder en gjennomgang av status og hovedtrekk i
planforslaget og de viktigste endringer. Det ble deretter åpnet for en runde der styringsgruppa tok opp
punkter det var særlig behov for å drøfte nærmere.
Vegard Gundersen fra NINA og Torill Olsson fra Mimir presenterte etter dette konsekvensutredningen.
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Drøfting:
Med bakgrunn i dette ble det gjennomført en bred debatt om retningslinjer og kart. Styringsgruppa
samlet seg om et felles forslag som vil bli fremmet for fylkesutvalgene med forslag til vedtak om høring
og offentlig ettersyn.
Kart og retningslinjer rettes før dette opp i henhold til styringsgruppas konklusjoner. (Endringer
framgår av revidert kart og rapport datert 20.06.2013).
Det ble gjennomført en noe raskere drøfting av planrapporten. Prinsipielle endringer ble drøftet. Mer
redaksjonelle endringer skal innen en gitt frist gis direkte til prosjektleder.
Det ble foreslått å lage et vedlegg med faglige ord og uttrykk. Likedan ble det foreslått å vise til
landbruk pluss-veilederen (T1443)..
Rapportens kap. 8.5 har en oppsummering om planarbeidets vurderinger etter naturmangfoldloven.
Fylkesmannen i Buskerud foreslo å tydeliggjøre hvordan denne loven er integrert i planutforming og
beslutninger gjennomgående i tekstdokumentet. Fylkesmannen ble oppfordret til å komme med et
forslag til hvordan dette best kan gjøres.
Revidert kart, retningslinjer og planrapport som synliggjør endringer i forhold til møteversjonen blir
sendt styringsgruppa for "utsjekk" sammen med foreløpig versjon av referatet. Etter dette gis ca. en
uke for kommentarer.

2. Videre prosess
Etter at revidert kart og planrapport er endelig bekreftet fra styringsgruppa, vil det bli laget en
likelydende politisk sak om høring av planen som fremmes for de tre fylkesutvalgenes augustmøter. I
henhold til plan- og bygningsloven skal det være minst seks ukers høring.
I høringsperioden vil det bli holdt et åpent informasjonsmøte, - et referanseforum.
Etter høringen innkalles styringsgruppa til nytt møte for å drøfte høringsuttalelsene og drøfte
eventuelle endringer med bakgrunn i dette. I praksis vil dette skje i slutten av november eller tidlig
desember.
Den regionale saken fremmes deretter for sluttbehandling i de tre fylkesutvalgene og fylkestingene.

