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Oppdragsbeskrivelse
Landskapsanalyse for Nordfjella
Prosjekt som ledd i arbeidet med
Regional plan for Nordfjella

1.

Bakgrunn og gjennomføring

Miljøverndepartementet har i brev datert 12. april 2007 gitt flere fylkeskommuner i oppdrag å utarbeide
regionale planer (fylkesdelplaner) for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for
villreinens fremtid i Norge. Nordfjella er ett av disse fjellområdene.
Den regionale planen omfatter areal i Aurland og Lærdal kommuner i Sogn og Fjordane, i Voss og
Ulvik kommuner i Hordaland, samt i Hol, Ål og Hemsedal kommuner i Buskerud.
Arbeidet med regional plan for Nordfjella startet opp høsten 2010. Planprogram, datert 26.05.2011, er
for tiden til høring.
Hovedformålet er der definert slik:
Hovedformålet med regional plan for Nordfjella er å komme fram til en langsiktig og
helhetlig strategi for bruk av arealer som er viktige leveområder for villreinen eller påvirker
villreinens leveområder. Gjennom prosessen skal ulike brukerinteresser avveies med sikte
på
• å sikre villreinen tilstrekkelige leveområder og langsiktig gode livsvilkår
• å bidra til gode muligheter for naturbasert næringsliv og bygdeutvikling i
lokalsamfunnene rundt Nordfjella
• å legge til rette for allment friluftsliv
Arbeidet er organisert som et prosjekt med en politisk styringsgruppe (på ordfører/fylkesordførernivå),
supplert med fylkesmennene og den statlige villreinnemnda for å sikre samordning med statlige
ansvarsområder og hensyn til villrein. Alle berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn er
representert i styringsgruppa.
Planprogrammet skisserer rammer for gjennomføringen av planarbeidet, samt avgrenser arbeidets
utredningsområde. Planprogrammets kap. 5 definerer en del kunnskaps- og utredningsbehov som
grunnlag for planarbeidet. Ett av disse behovene er en landskapsanalyse.

2.

Landskapsanalyse

Målsettingen med dette delprosjektet er å få oversikt over miljøkvaliteter og ulik bruk av området, samt
å sette disse faktaene inn i en helhetlig landskapsvurdering. Arbeidet er således todelt, - både å
framskaffe fakta om området og utarbeide en landskapsanalyse.
Planprogrammet beskriver delprosjektet slik:
Landskapsanalyse for Nordfjella
Det er behov for en landskapsanalyse av Nordfjella. Denne skal baseres på kjente tilgjengelig fakta
(ikke nye feltregistreringer). Målsettingen er både å få en lett tilgjengelig oversikt over miljøkvaliteter
og ulik bruk av området, samt å sette disse faktaene inn i en helhetlig landskapsvurdering.
Beskrivelse av landskapet som helhet og de ulike landskapsrom mht. landskapskarakter, naturverdier,
kulturlandskap, funksjoner og opplevelseskvaliteter vil stå sentralt.
Arbeidet vil være todelt, det skal framskaffes stedfestede data fra området og det skal utarbeides en
landskapsanalyse.
I datafangsten vil følgende stå sentralt:
•

Friluftsliv, reiseliv og annen fritidsbruk
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Beskrive fritidsbruk og ferdsel i området, der særlig bruksformene fottur, skitur, sykling,
kiting/skiseiling, hundekjøring, jakt og fiske er sentrale.
Hvor skjer de ulike aktivitetene, i hvilket omfang og til hvilke årstider? Viktige aktører i en slik
kartlegging er reiselivet, turistforeningen, hytteeierne/-brukerne, kommunene og jeger og
fiskeforeningene.
•

Infrastruktur

Kartlegge og sammenstille fakta om veger og samferdsel i planområdet (hvor og bruk),
vassdragsreguleringer, bebyggelse og andre inngrep.
•

Næringsliv

Kartlegge næringsaktiviteter (reiseliv, utmark og annen næring) innenfor utredningsområdet. Hvor
foregår hva, og hvor viktig er dette for berørte lokalsamfunn? Det bør også søkes kunnskap om
det er konflikter mellom næring og villrein. Næringer som skal fokuseres er bl.a. sykkelturisme på
Rallarvegen og tamreindrift.
•

Motorferdsel i utmark

Foreta en grovmasket kartlegging av motorisert ferdsel i utmark. Viktig tema er hvor foregår dette,
i hvilket omfang og hvor dette er særlig konfliktfylt. En vurdering av omfanget av ulovlig kjøring bør
også inngå.
•

Naturmangfold

Ny naturmangfoldlov ble vedtatt i 2009. Denne lovens intensjon er å ivareta naturmangfoldet i og
utenfor verneområder på lang sikt. Dette innebærer at selv om villrein har hovedfokus i dette
planarbeidet, skal også annet naturmangfold belyses og tillegges vekt i prosessen. Planprosjektet
skal redegjøre for hvorledes dette hensynet er ivaretatt.
For å styrke kunnskapsgrunnlaget på dette området skal tilgjengelig kunnskap om naturmangfold
innenfor utredningsområdet sammenstilles.

3.

Økonomisk ramme

Øvre ramme for oppdraget er 300.000 kroner, eksklusiv moms. Presentasjon av landskapsanalysen i
referanseforum eller styringsgruppemøte etter levering skal dekkes innenfor denne rammen.

4.

Tidsplan

Tidspunkt::

Aktivitet:

17.06.2011
11.07.2011 (kl.15.00)
15.11.2011

Utsending av forespørsel
Frist for levering av tilbud
Frist for levering av landskapsanalysen

Det kan bli aktuelt å gjennomføre forhandlingsmøter med tilbydere i uke 29. Det tas sikte på valg av
konsulent innen 22. juli 2011. Dersom dette forsinkes, kan leveringstidspunktet utsettes tilsvarende.

5.

Sluttprodukt

Forprosjektet skal munne ut i en sluttrapport som gir beskrivelse av landskapet som helhet og de ulike
landskapsrom mht. landskapskarakter, naturverdier, kulturlandskap, funksjoner og
opplevelseskvaliteter.

