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Tony Aril Kjøl, Hol kommune
Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad
Runolv Stegane, Buskerud fylkeskommune
Sissel Hovland (vara for Steinar Berthelsen), Buskerud fylkeskommune
Mona Haugland Hellesnes, Hordaland fylkeskommune
Øivind Holm, Fylkesmannen i Buskerud
Lars Sponheim, Fylkesmann i Hordaland
Martin Lindal, Villreinnemnda
Noralv Distad, Aurland kommune
Trond Øien Einemo, Lærdal kommune
Hans Erik Ringkjøb, Voss kommune
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Janett Aksnes, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Ivar Kvalen, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Helge Nævdal, Hordaland fylkeskommune
Nils Erling Yndesdal, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Knut Baklid, Hol kommune
Kjell Mykkeltvedt, Hol kommune
Lars B. Præstin, Ulvik herad
Magnhild Aspevik, Lærdal og Aurland kommuner
Monica Lysne, Lærdal kommune
Jan Olav Møller, Aurland kommune
Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune
Eva-Katrine Taule, Hordaland fylkeskommune
Hermund Mjelstad, Fylkesmannen i Sogn og Fjordanen
Øistein Aasland, Fylkesmann i Hordaland
Lise Økland, Fylkesmannen i Buskerud
Even Knutsen, Fylkesmannen i Buskerud
Otto Galleberg, Fylkesmannen i Buskerud
Siri Wølneberg Bøthun, Villreinnemnda
Trond Erik Buttingsrud, Hallingskravet nasjonalpark
Ellen Korvald, prosjektleder
Ellen Korvald

1. Drøfte høringsinnspill og forslag til endringer av planrapport og plankart
Drøftingen ble lagt opp slik:
•
•
•

Prosjektleder hadde en kort gjennomgang av responsen i høringen og understreket spørsmål
det var særlig viktig at styringsgruppa drøftet.
Det ble tatt en generell runde rundt bordet der møtedeltakerne fokuserte på det de ønsket å
drøfte nærmere.
Utkast til planrapporten ble gått gjennom side for side.

Av viktige tema fra drøftingen oppsummeres:
o

Rallarvegen, - skal det gis og muligheter for rydding av snø:
Konklusjon: manuell åting og rydding av snø tillates etter 1. juni med sikte på farbar veg fra 1.
juli

o

o
o

o

o

Nasjonalt villreinområde øst for Fanitullvegen, - skal det åpnes noe mer for skiløyper og
stier:
Konklusjon: Rammene for stier og løyper i dette området skal være som ellers i nasjonalt
villreinområde
Systerskard i Hemsedal, - skal det være mulig å vurdere området for alpinutvikling:
Konklusjon: Hemsedal kommune kan ta dette spørsmålet opp i sin kommuneplanrullering.
Raudafjell,- skal dette være randområde eller nasjonalt villreinområde.
Konklusjon: Raudafjell skal i hovedsak være nasjonalt villreinområde, med grenser som i
høringsutgaven. Samtidig må forholdet mellom forvaltningsområder og nasjonalt
villreinområde presiseres.
Vassdragsreguleringer, - skal dette omtales grundigere:
Konklusjon: Vassdragsreguleringer skilles ut som eget kapitel for å synliggjøre dette bedre.
Men teksten opprettholdes.
Rv7
Konklusjon: Vegen omtales og teksten tilpasses Hardangerviddaplanen.

Disse og andre justeringer fra drøftingen er vist med gul markering i revidert versjon datert
21.01.2014.
Plankartets yttergrense skal justeres noe ved Flævassdammen i Hemsedal og ved Gurostølen i Hol
for mer nøyaktig tilpassing til 1998-planen. Det sjekkes opp om andre unøyaktigheter også bør
korrigeres.
Styringsgruppa samlet seg enstemmig om sitt forslag til Regional plan for Nordfjella.
2. Videre framdrift
Planrapport og kart rettes opp i henhold til styringsgruppas konklusjoner og sendes styringsgruppa til
gjennomsyn. Det gis en frist for merknader.
Etter dette blir det laget en likelydende politisk sak med sluttbehandling av planen som legges fram for
fylkesutvalgene og fylkestingene i løpet av vårhalvåret.

