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Uttale til Heiplanen
Viser til brev av 7. september 2011der AT Skog gis anledning til å avgi uttale om Heiplanen.
Fylkesrådmannen i Rogaland har sendt utkast til Heiplan. Dette er en regional plan for Setesdal Vesthei,
Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei. Slik vi forstår erstatter planen Fylkesdelplanen for Setesdal Vesthei
Ryfylkeheiane fra 2005. Planen er ikke til hinder for allerede vedtatte offentlige godkjente planer.
Heiplanen skal gi mål og retningslinjer for den framtidige forvaltningen av planområdet.


Heiplanen er omfattende og strekker seg over et meget stort område. Planområdet er altomfattende
med både øde heiområder og tettsteder i Setesdalen. På et slikt oversiktsnivå er det svært krevende
å planlegge framtidig arealbruk. Dette fordi det er vanskelig å få til en balansert og god avveining
mellom de ulike interessene som uansett vil eksistere knyttet til et gitt areal. Planen vil få store
konsekvenser for arealbruken og vil være styrende for framtidsmulighetene i regionen. Vi mener
planen i for liten grad drøfter og finner løsninger på de utfordringer dette vil få framover.



Stortinget behandlet i 2003, i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, en
gjennomgang av verneområdene. Denne omtalen fikk senere navnet Fjellteksten. Her tok
Stortinget til orde for å legge til rette for en mer aktiv bruk av verneområder slik at disse kunne
fungere som merkevare og trekkplaster for å øke områdets turistmessige betydning. Dette som
grunnlag for økt næringslivssatsing i fjellområdene. Heiplanen legger etter vår vurdering en
betydelig demper på de mulighetene som Stortinget skisserte i Fjellteksten.



Det er en nasjonal målsetting om å ha robuste og levende bygder i Norge. Til tross for dette sliter
bygdene i dag med fraflytting, alderssammensetning og sviktende næringsgrunnlag. Årsakene er
mange og sammenhengene er komplekse. Det er likevel et faktum at økte restriksjoner og
rammevilkår er en sterkt medvirkende årsak til denne utviklingen. Heiplanen gir imidlertid i all
hovedsak uttrykk for å være en verneplan for reinsdyr og er i slik måte lite troverdig i forhold til
bygdenes utfordringer samlet sett. Dette til tross for planens omfattende utstrekning.
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Planen har stor betydning for mange grunneiere og deres muligheter til å gjøre bruk av arealene til
fremme for framtidig utvikling av deres eiendommer.
Skogbruk er en del av LNFR formålet og er slik vi forstår en næringsutøvelse som fortsatt kan
finne sted uten at planen er til hinder for dette. Vi mener likevel at planen bør tydeliggjøre dette
bedre enn det som framkommer i utkastet.

Med hilsen
for AT Skog BA

Simon Thorsdal

