Referat fra fylkesmøte i Telemark om Heiplanen
Dalen 16.2. 2011
Til stede:
Lars Bjaadal, Heidi Jønholt, Telemark fylkeskommune; Morten Johannessen, Sigurd
Lenes, Odd Frydenlund Steen, Fylkesmannen i Telemark; Sverre Bakke, Knut Kåre
Buer, Olav Urbø, Terese Hauger, Tokke kommune; Lasse Mathisen, Lotte Næss,
Dorthe Huitfelt, Arne Vinje, Vinje kommune; Aslak Momrak Haugan, Bjørn Nome,
Fyresdal kommune; John Jastrey, prosjektleder

Innledning v/John Jastrey - bakgrunn for planutkastet
- Synspunkt på planutkastet:
Tokke: Med utgangspunkt i kommuneplanen fra 2005 er mye allerede på plass.
Uavklart tema knyttet til hytter vest for Halbjønnsekken. Har løypeplan.
Opplever ikke randsonen som entydig, trengs oppklaring i retningslinjene.
Ønsker åpning for rekreasjonskjøring med snøscooter via kommunale
motorferdselplaner
Ordfører kontakter forsker Per Jordhøy ang oppfølgingsprosjekt om trekk N-S forbi
Kuskardet.
Vinje: I forslag til kommuneplan ligger nye hytter inne i randsone og trekkområder.
Etterlyser mer likhet mellom planene for Hardangervidda og Heiplanen.
Vil vektlegge det doble målet med Heiplanen, både bruk og sikring.
Fyresdal: Er fornøyd med prosessen, og opplever forslaget som ganske
uproblematisk da randsonen i stor grad tilsvarer områder i kommuneplanens
arealdel.
Tror at flere næringsløyver til motorferdsel kan føre til økt aktivitet - mer ”på kryss og
tvers” i stedet for ”inn og ut”.
Setter spørsmålstegn ved forslag til NVO i SØ - trengs dette området?
Konkret forslag om bygdeutviklingssone i en dal med boplikt mm.
Fylkeskommunen v/Bjaadal: Opptatt av å finne gode løsninger, bra planprosess til
nå. Bygge på differensiert forvaltning.
Må være gode bruksmuligheter, og det bør være positivt for kommunene å ha et
NVO! Prøve å finne fram til gode eksempler på bruk.
Fylkesmannen: Vil gjerne at Heiplanen bidrar til økt forutsigbarhet, men opplever at
det allerede er bra kommunikasjon i de fleste plansaker.
Regional plan binder opp FM i stor grad, og er derfor interessert i klarest mulig
retningslinjer og bred enighet om innhold.
Områder for spredt næringsutvikling bør defineres i regional plan, ikke via generelle
åpning i kommuneplan.
Må ta inn to nye verneområder i planforslaget.
Tokke og Vinje har nye biomangfold-registreringer som bør inn i planen.
Flere konkrete forslag til større NVO kompenseres med mindre randsone.

Konklusjon:
Kommunene og fylkesmannen samarbeider videre via mail og telefon om omforente
løsninger for NVO og randsoner.
Fylkesmannen bidrar til samordning mellom fylkesmennene når det gjelder innspill til
endringer i retningslinjer, spesielt gjelder dette randsone og handlingsrom.
Innspill må være prosjektleder i hende snarest mulig - og svært gjerne innen 15.
mars.

ref.
J. Jastrey

