REGIONAL PLAN FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIENE OG SETESDAL AUSTHEI –
”HEIPLANEN”
Fylkesvis møte I Aust-Agder, 9. februar 2011 i Bygland Rådhus.
Tilstede:
Prosjektleder John Jastrey
Bykle kommune: Kay Jeiskelid, Knut Erik Paulsen, Elise Nordskag
Valle kommune: Bjørgulv Sverdrup Lund, Pål Dale, Rune ingebretsen
Bygland kommune: Knut A. Austad, Kjell Øyvind Berg, Vidar Frøysnes
Åmli kommune: Tellef Olstad, Tor Hallvard Taxerås,
Fylkesmannen: Leif Løhaugen, Per Ketil Omholt
København Universitet: Mikaela Vasstrøm
Fylkeskommunen: Laila Øygarden, Hans Fløystad, Leiv Egil Thorsen
Knut Austad ledet møtet.
Prosjektleder gikk gjennom det foreliggende planutkast og redegjorde for bakgrunn,
innhold og forventet fremdrift.
Nedenfor er det referert de innspill som ble gitt til planforslaget fra kommunene.
Bykle kommune:
Ber om at planbeskrivelsen skal gi mer bakgrunnsinformasjon om de konklusjoner som
innarbeides i planen.
Faglige bakgrunnsmateriale som ”villreinkartet” må ha en begrunnelse for det som er
anbefalt.
Kommunen kan leve med det vedtatte sti- og løypekartet. Ber om at dette følges i
kartavgrensningene og at randsoneområdet reduseres.
Ordlyden i retningslinjene er viktige og må være så presise som mulig slik at det blir
mindre rom for skjønn i ettertid.
Ber om at det gis en bygdeutviklingssone rundt grnda, Bjåen.
Retningslinjene må sikre si noe om at det er tillatt med fast bosetting i randsonen.
Mener det er uklart at retningslinjene omtaler beiteområder som ikke er avgrenset på
plankartet.
Kommunen har massetak i trekkområder. Uklart hvordan dette skal håndteres.
Omtale av tekstedelen i beskrivelsen og i retningslinjene må være entydig.

Ønsker at det skal bli lettere å finne frem til hvilke retningslinjer som gjelder for de ulike
områder. Behov for redigering av retningslinjene.
Valle kommune:
Ønsker at kartene kan få en bedre kartoppløsning slik at de kan leses i en mer detaljert
målestokk. Dette vil gi bedre informasjon til innbyggerne.
Randsonen må differensieres, verdiene må beskrives. Viktig at det ikke blir for stort rom
for skjønn.
Ber om at det jobbes videre med administrasjonens kartfremlegg fra desember 2010.
Regulerte områder og sidedaler bør tas ut av randsonen.
Mener henvisningene til ”landbruk pluss” er positivt.
Ber om at pkt 5.3.2 i fylkesdelplanen for SVR mht oppføring på hustufter, innarbeides i
heiplanen.
Ferdsel må kanaliseres. Foreslår bruk av Hensynssone, ferdselsone.
Må kunne bygge enkle båthus over båtene som brukes på heivannene.
Eksisterende støyler må kunne vedlikeholdes uavhengig av om den er tilknyttet
landbrukseiendom.
Bygland kommune:
Ber om at randsonene drøftes konkret område for område med regionale myndigheter.
Har tidligere utarbeidet et ”administrativt kart” i samarbeid med fylkesmannen. Dette bør
det jobbes videre med
Ønsker ikke at ”føre var prinsippet” skal hindre all utvikling. Derfor må randsonene
minimaliseres.
Betandsforvaltningen er også en viktig del av problemstillingen og hvilke arealer som skal
sikres.
Kanalisering av motorferdsel er viktig
Kommunen har i sin kommuneplan lagt opp til at det kan skje utvikling for alle bygdelag.
Dette inkluderer også utbygging av nye hytteområder.
Planlagt vei til Bortelid samt hytteområdet rundt Hovatn må innarbeides i heiplanen.
Ber om at retningslinjene er tydelige mht landbruksbygg.
Foreslår at handlingsdelen også omhandler forventninger om økonomiske tilskudd fra
staten og andre slik at heiplanens målsettinger kan følges opp.

Åmli kommune:
Kommunen kan i det alt vesentlige leve med det foreliggende planutkast.
Behov for å redusere mulighetene for å utøve skjønn i randsonen.
Ber om at det vurderes mindre justeringer av randsonen avgrensning.
Ber om at fylkesvei 171 tas inn i dokumentet under definisjonen vinterbrøyta vei.

Veien videre:
Fylkeskommunen koordinerer Aust-Agder kommunenes videre arbeid og innspill til
heiplanen.
-

Kommunene oversender kartforslag som ble presentert i møtet slik at regionale
myndigheter har vurdert forslagene før neste møte.
Kommunene gir konkrete innspill om forslag til endringer i retningslinjene
Fylkeskommunen tar initiativ til nytt møte i Bygland.
Et samlet forslag til endringer for Aust-Agder kommunen må være ferdig innen
utgangen av mars 2011.

Ref v/Leiv Egil Thorsen, AAFK.

