


Heiplanen -
gjennomføring
• Heiplanen – endeleg vedtatt og 
godkjend våren 2012

• Handlingsplan med satsingsområde
for gjennomføring av Heiplanen

• Satsingsområda konkretisert med 
tiltak, tid, økonomi og ansvar i eit
handlingsprogram 2015 – 2018.  
Godkjend av FT våren 2015

• Organisering: Arbeidsgruppe med ein
kontaktperson i kvar fylkeskommune. 
Aust Agder FK – koordineringsansvar.

• Økonomi: Overførte midlar frå
arbeidet med å utarbeide Heiplanen. 



Satsingsområda i 
Heiplanen
• Bygde- og næringsutvikling

• Heilskapleg arealforvalting

• Kommunal planoppfølging

• Kunnskapsbasert
planlegging og utvikling. 



Forslag til revidert 
handlingsprogram 2020 –
2024 – på høyring

• Prosess utarbeiding høyringsforslag:  
• Arbeidsverkstad
• Vurdering av gjennomføring av gjeldande
handlingsprogram - dokument
• Arbeidsgruppa foredla innspela til eit forslag
• Politisk godkjenning av forslaget før høyring



Nytt
• Håp om auka søkelys – ressursar til bygde- og 
næringsutviklingstiltak. Ny distriktsmelding – levande
lokalsamfunn avhengig av eit livskraftig næringsliv.

• Betre samarbeid med SVR og samordning
verneområde og planområde



Høyringsinnspel til no

• Totalt 10 uttalelser til nå
• Generelt: Kort behandlingsfrist (3 uker) – tilbakemeldinger om at den ble for 

kort.
• Ikke behov for revidering av Heiplanen

• Mdir: Påpeker viktighet av samarbeid med “Villreinfjellet som
verdiskaper” – savner generelt formulert tiltak om å følge opp tilråding
fra avsluttet GPS-prosjekt
• Hjelmeland: Positive til tiltak “Historiske vandreruter” (allerede
påbegynt), skeptiske til tiltak om egen kunnskapsportal
• FM Rogaland: Skeptiske til tiltak “Historiske vandreruter”
• Verneområdestyret SVR: 

• Skeptiske til tiltak “Historiske vandreruter”. 
• Påpeker behov for dedikert ressurs (som Buskerud)
• Ønsker en fast rolle I forbindelse med årlig samling (Heiplansamling), 

Skeptisk til behov for kunnskapsportal.
• følge opp tilråding fra avsluttet GPS-prosjekt

• …



Høyringsinnspel til no

• Norges bondelag Agder:
• Savner tydelige tiltak rundt beiteinteresser
• Tiltak med jevnelige dialogmøter

• Åmli kommune:
• Ikke samsvar mellomom godkjenning av HP og eventuell

revidering av Heiplanen – feil rekkefølge
• Mer satsing på tilrettelegging for verdiskaping og

fylkeskommunen mer aktiv rolle i den sammenheng
• Lokal tilpassing av tilretteleggingstiltak – ikke sjablongmesssig

(jfr sti- og løypeplan)
• Nytt tiltak rundt arbeid med merkevare for Heiplanen
• Påpeker behov for vilje til ressursbruk – ellers ikke inn i HP



Utfordringar -
gjennomføring
• Ressursar
• Koordinering – samhandling
fire fylkeskommunar

• Regionalt og lokalt politisk
eigarskap/engasjement
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