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Erfaringer fra våre planer:

› Hardangervidda
• 2011-2025
• 2019-2035  - rullering i 

sluttfasen 

› Nordfjella 2014-2015 

› Norefjell-Reinsjøfjell 
2019-2035 - i sluttfasen 
(kun Buskerud, ikke 
nasjonalt, kommunalt 
initiert)



Organisering av våre planprosesser:

› Styringsgruppe med 
• ordførere/sentral kommunepolitiker (en fra hver kommune) 
• fylkespolitikere (1-2 fra hvert fylke) 
• fylkesmenn (en fra hver)
• villreinnemnda (leder)

› Administrativ faggruppe fra alle de samme instanser (en 
eller to fra hver)

› Prosjektleder i en av fylkeskommunene, tilknyttet plan



Etter planvedtak – etablering av et råd

› Samme aktører som styringsgruppa. 
Status:
• Hardangerviddarådet – har fungert bra
• Nordfjellarådet – få møter til nå. «Unntakstilstand» pga. CWD
• Forslag om råd for Norefjell-Reinsjøfjell  

› Parallell administrativ gruppe

› Sekretariat/koordinator i fylkeskommunen for løpende 
oppfølging etter vedtatt plan: 
• kun en liten stillingsressurs
• en spleis mellom berørte fylkeskommuner 
• Buskerud fram til nå 



Hardangerviddarådets rolle

› Årlig gjennomgang og 
oppdatering av 
handlingsprogrammet

› Følge opp prosjekter i 
handlingsprogrammet

› Arena for dialog og 
erfaringsutveksling

› Styringsgruppe for 
rulleringen

Erfaring til nå:

› Et årlig møte med 
oppdatering av 
handlingsprogram

› Administrativ gruppe noe 
hyppigere

› Ved rullering av plan –
flere møter med både 
rådet og administrativ 
gruppe



Samspill med andre fjellområder

› Nordfjellarådet og 
Hardangerviddarådet har 
hatt fellesmøter. Nytt 
fellesmøte planlegges 
vinteren 2020.

› Burde Hardangervidda og 
Heiplanen snakke mer 
sammen?



Regional plan - vedtatt i 2011

Handlingsprogram (årlig 
oppdatering i Hardangerviddarådet):

1. Hardangerviddarådet

2. Rullere regional plan

3. Kommunal planoppfølging

4. Utmarksnæring i Landbruks-, 
natur og friluftsområder

5. Villreinens arealbruk 

6. Lufsjåtangen

7. Kartlegging av fritidsbruk

8. Friluftsliv og villrein

9. Villrein som reiselivsattraksjon

10. Miljøsertifisering av reiselivet 



Revidert plan til sluttbehandling i fylkestingene 
desember 2019:

› Planrapport med
• Retningslinjer
• Handlingsprogram

› Plankart



Viktige rammer for rulleringen:

Hensikt:

› Videreføre hovedtrekkene, men forbedre svakheter

› Avklare noen spørsmål som ikke ble avklart i 2011

› Noen nye problemstillinger

Viktig i rulleringen:

› Evaluere gjeldende plan  (egenevaluering basert på 
erfaringer)

› Oppdatert kunnskap om nærmere definerte 
problemstillinger - arealbruk og tematiske 

› Planprosess etter pbl, - sluttprodukt revidert kart, 
reviderte retningslinjer og nytt handlingsprogram



Arealspørsmål - definert i planprogrammet:

Geografisk sted Problemstilling
Rennedalen, Nystøl og 
Seterdalen (Hol)

Omdefinere områder fra sone Fjell og annen utmark til sone Stølsdal

Ustetind (Hol) Reetablering av nedlagt privat serveringssted innenfor nasjonalt 
villreinområde.

Vinterbrøyting over Imingfjell Prøveprosjekt

Vegglifjell (Rollag) Utvide planområdet for å sikre at villreinkorridor og buffersone

Luredalen (Tinn) Mindre justering av utbyggingsområde

Rukkemo/Torvetjønn (Vinje) Mulighetene for å utvide reiselivsone utenfor nasjonalt villreinområde

Valldalen (Odda) Omdefinere hele eller deler av Valldalen fra sone Nasjonalt villreinområde til 
sone Stølsdal

Skjeggedal-Trolltunga (Odda) Vurdere nasjonalt villreinområde i forhold til Trolltunga-turismen

Orravatna (Odda) Vurdere tilrettelegging for enkelt friluftsliv på strekningen Skjeggedal-
Orravatna-Reinsnos

Heng (Ullensvang) Omdefinere deler av nasjonalt villreinområde til Fjell og annen utmark 

Sysendalen (Eidfjord) Utvikle en alpindestinasjon delvis innenfor grensene til nasjonalt 
villreinområde på sørsiden av Sysendalen. 

Isdalen (Eidfjord) Vurdere mulighetene for et større utbyggingsområde.

Dessuten: Bør nasjonalt villreinområde utvides der ny kunnskap viser økt villreinbruk?



Tematiske spørsmål - definert i planprogrammet: 

Friluftsliv • Synliggjøre sammenbindende stier og løyper 
• Klarere rammer for større arrangementer og ferdselsformer som sykling, 

kiting, hundekjøring o.l. i retningslinjene?

Utmarksnæringer Framskaffe et oppdatert grunnlag for vurderinger av om retningslinjene bør 
revideres.

Differensiert 
arealforvaltning

Nyansere og tydeliggjøre?

Verneområder Bedre sammenheng mellom regional plan og verneplaner? 

Naturmangfold Tydeliggjøre prinsippene fra naturmangfoldloven.

CWD Avklare om det CWD gir behov for særlige tiltak på Hardangervidda.

Vassdrag og 
vilkårsrevisjoner

Retningslinjer knyttet til vilkårsrevisjoner av regulerte vassdrag med sikte på 
å bedre trekkveger for villreinen

Infrastruktur/-
vegnett

Vurdere og avveie samfunnets langsiktige behov for sommer- og 
vintervegnett i  til villreinens behov

Samspill andre 
regionale planer

Vurdere om det bør gjøres endringer for å sikre samordning mot Heiplanen, 
Nordfjellaplanen og Norefjell-Reinsjøfjellplanen.



Forenklet kart med markering av steder med 
planendringer (høringsversjon):



Planendringene på plankartet innebærer:

› Utvidelse av planområdet (ved Vegglifjell)

› Noen arealer tas ut av Nasjonalt villreinområde. Endres  
til mindre restriktive soner.

› Noen arealer tas inn i Nasjonalt villreinområde. Tidligere 
Fjell og fjordbygd og Fjell og annen utmark. 

› Noen arealer endres mellom andre soner (Fjell og annen 
utmark, Stølsdal, Fjell og fjordbygd og Utbyggingssone)

› Endringer i  Eidfjord etter vedtak i KMD, 2019



Nytt handlingsprogram – noe videreføres, noe er nytt. 
Manger aktører.

› Hardangerviddarådet (videreføres)

› Rullere regional plan (etter hvert, når behov)

› Kommunal planlegging og oppfølging (kontinuerlig)

› Ferdselskartlegging  (pågår, snart fullført. NiNA i samarbeid med mange)

› Villrein og ferdsel (knyttet til ferdselsprosjektet - fullføres 2020)

› GPS-merkeprosjektet for Hardangervidda og Nordfjella (pågår i regi av 
Villreinsenteret og NINA)

› Fokusområder (nytt, NVS hovedaktør)

› Felles sti- og løypeplan (nytt)

› Vassdrag og vilkårsrevisjoner (nytt)

› Villreinfjellet som verdiskaper (pågår sammen med Nore og Uvdal 
kommune. Felles for Hardangervidda og Nordfjella.)

› Besøksstrategi for verneområder (Fylkesmannen)



Noen erfaring fra rulleringen:

› Arena for omkamper

› Svært høy temperatur rundt noen få spørsmål 
(Imingfjell og Valldalen)

› Fornyet handlingsprogram

› Vitalisering av planen, bevisstgjøring av dens rolle

› Relativt få planendringer

› Noe mer ressurskrevende enn vi forventet



Takk for oppmerksomheten!

Foto: 
Tom Furuseth
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Viktig med felles tegneregler

› Men, ikke alltid lett å tilpasse planene til standarden
• ulike planutfordringer og ulikt fokus gir ulike behov
• ulike prosesser gir ulike løsninger

› Noen utfordringer
• Arealsoner og navn
• Sosikoder
• Symboler i standarden



Ulike planer har til dels ulike soner. 
Hvorfor? Historikk, planfokus og planprosess. 

› Hardangervidda:
• Nasjonalt villreinområde 

Fjell og annen utmark
• Stølsdaler
• Fjell- og fjordbygd
• Utbyggingssone

› Nordfjella:
• Nasjonalt villreinområde
• Randområder
• Stasjonssteder
• Forsvaret

› Norefjell-Reinsjøfjell:
• Fjellsone med viktige 

villreinhensyn
• Landbruks-, natur- og 

friluftsone
• Landbruks-, natur- og 

friluftsone – spredt
• Utviklingssone
• Utbyggingssone



SOSI-koder – passer standarden til våre behov? 

Min erfaring: 

› Forsøker å velge «riktig» 
kode i standarden. Men 
• gir ofte standarden 

annet navn
• behov for avstand i 

fargenyanser kan gi 
andre valg enn det 
mest «riktige»

Eksemplet Hardangervidda:

› Nasjonalt villreinområde 
(kode 3033)

› Fjell og annen utmark 
(kode 3031)

› Stølsdaler (5232)

› Fjell- og fjordbygd (3035)

› Utbyggingssone (1120)



Noen innspill:

› Regional hensynssone?
• Det kan være nyttig med arealdekkende skravurer som gir 

tilleggsopplysninger (hensynssone). 
• F.eks. «alpin infrastruktur»

› Villreintrekk:
• Pil i standarden. Bør den erstattes av arealdekkende flate?

› Arealsonenes kartografi
• striper eller heldekkende farger?

› Hvilke frihetsgrader har man når standarden er satt?

› Viktig at standarden muliggjør lett lesbare og «pene» 
kart!



Kartografi – eksemplet Hardangervidda



Hardangervidda 2011



Hardangervidda 2019



Nordfjella 2014



Norefjell-Reinsjøfjell 2019
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