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1. Bakgrunn og mål for planarbeidet
1.1

Internasjonalt ansvar

Villreinen har hatt en svært sentral betydning for menneskene siden siste istid. Reinen var
blant de første dyreartene som kom til Norge etter at isen begynte å trekke seg tilbake i
fastlands-Norge, og menneskene fulgte etter. Svært mye av Norges tidligste kultur er knyttet
til villrein og utnyttelsen av denne.
I dag er villreinen i Norge siste rest av denne arten i Europa, og stammene i Setesdal Vesthei
Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei er de sørligste forekomstene. Disse heiområdene utgjør
dermed se sørligste fjellområdene i Europa med intakte høyfjellssystem som inkluderer
villrein. Globalt sett er villrein ikke truet som art. Heller ikke i Norge regnes villrein som en
truet art, og den er ikke oppført på den såkalte rødlista, som gir en oversikt over trua arter i
Norge. Likevel har den generelle infrastrukturutviklingen basert på en stadig økende
levestandard og kjøpekraft ført til en økende fragmentering av villreinens leveområder i SørNorge De tidligere sammenhengende villreinstammene i Norge lever i dag i 23 mer eller
mindre oppdelte villreinområder. Det er nå økt fokus på arealforvaltning som en viktig
strategi for å ta vare på villreinen som art på lang sikt.
Gjennom en internasjonale avtale (Bern-konvensjonen) har Norge påtatt seg en klar
forpliktelse til å ta vare på villreinen. Denne regionale planen er et ledd i dette arbeidet.

1.2

Nasjonale mål og føringer

1.2.1 Villrein og samfunn
Det nasjonale prosjektet ”Villrein og samfunn” konkluderte med en publikasjon - VISArapporten (NINA temahefte nr. 27, 2004), som ga en rekke anbefalinger for hvordan Norge
kunne ivareta villreinen for framtida. De mest relevante i vår sammenheng er følgende:






Helhetsperspektiv for sikring av villreinens leveområder: oppretting av ni1 nasjonale
villreinområder
Synliggjøring og verdiforankring av vårt internasjonale ansvar: opprettelse av to
europeiske villreinregioner
Differensiert arealforvaltning - regional planlegging og fastsetting av grenser for de
nasjonale villreinområdene
Kvalitetskriterier for verdiskaping i fjellområdene som ivaretar hensynet til villreinen
og kulturen rundt den
En mer samlet nasjonal politikk for våre villreinfjell

1

Senere utvidet til ti ved å inkludere Setesdal Austhei som nasjonalt villreinområde i ”bestillingsbrevet” fra
Miljøverndepartementet (se s. ..).
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1.2.2 Nasjonale villreinområder
Anbefalingene i VISA-rapporten er fulgt opp i St.meld. nr. 21 (2004 – 2005): Regjeringens
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand og St.meld. nr.26 (2006 – 2007): Regjeringens
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Her slås det fast at å sikre villreinens leveområder er et
nasjonalt mål. Dette skal bl.a. skje ved å opprette ”Nasjonale villreinområder”, der
avgrensning og innhold skal skje via regionale planprosesser, med grunnlag i et oppdatert
kunnskapsgrunnlag.
Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei har status som Nasjonale
villreinområder, men de framstilles samlet i denne regionale planen. Områdene vil også inngå
i Europeisk villreinregion sør, sammen med Hardangervidda og Nordfjella villreinområder,
slik det framgår av figur 1.

Figur 1. Nasjonale villreinområder og forslag til europeiske
villreinregioner.

1.2.3 Andre nasjonale mål og føringer
Nasjonale mål om fjellområdene omhandler også mange andre tema enn villrein. I flere
stortingsmeldinger og strategier blir det lagt stor vekt på at vi både skal ta vare på natur og
miljøverdier, men også legge til rette for bruk av disse verdiene. Her følger i korttekst noen av
de sentrale nasjonale mål og føringene:
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-

hovedtrekkene i bosettingsmønsteret skal opprettholdes
opprettholde og utvikle livskraftige lokalsamfunn
fremme bærekraftig bruk av naturressursene
store uutnyttede muligheter for økt verdiskaping
natur- og kulturarven skal sikres som en ressurs for lokalsamfunnene og for lokal
verdiskaping
utviklingspotensialet må avklares for bl.a. reiseliv i randsonene til de viktigste
villreinområdene samtidig som leveområdene sikres
en god og langsiktig forvaltning av naturmiljøet og kulturminneverdiene kan gå hånd i
hånd med verdiskaping, sysselsetting og økonomisk utvikling

Dette er tatt fra følgende dokumenter:








St. meld nr. 16 ( 2004 - 2005) - Leve med kulturminner.
St. meld nr. 21 (2005 – 2006) - Hjarte for heile landet. Om distrikts- og
regionalpolitikken
St. meld nr. 25 (2008 - 2009) - Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og
regionalpolitikken
Verdifulle opplevelser - Regjeringa sin nasjonale reiselivsstrategi
Ta landet i bruk - Regjeringa sin nasjonale landbruksstrategi
Fjellteksten
Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

En mer utførlig gjennomgang av mål og føringer i disse sentrale dokumentene finnes i
planprogrammet (som kan leses via nettsida www.heiplanen.no). Se også s. ..
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1.2.4 Eksisterende planer
I 2005 ble Fylkesdelplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene vedtatt. Denne inneholder bla.
1) mål og retningslinjer for en helhetlig forvaltning av fjellområdene i Setesdal Vesthei
Ryfylkeheiene,
2) føringer for en forvaltningsmodell for verneområdet Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene
landskapsvernområde (SVR)
3) saksbehandlingsregler for bruk av plan- og bygningsloven i en randsone omkring SVR.
Se figur 2 for avgrensninger.
Setesdal Austhei (som utgjør deler av kommunene Vinje, Bykle, Valle, Bygland, Åmli,
Fyresdal og Tokke), er ikke del av denne fylkesdelplanen.
Heiplanen omfatter et større område enn denne fylkesdelplanen gjorde, først og fremst gjelder
dette Setesdal Austhei, men planområdet berører større deler av alle de tidligere involverte
kommunene. Heiplanen er ikke en revisjon av eksisterende fylkesdelplan, men en ny regional
plan som vil erstatte og utfylle fylkesdelplanen fra 2005.
Innholdsmessig er noen mål og retningslinjer fra denne planen foreslått videreført i gjeldende
plan, men i nye målformuleringer og retningslinjer, og tilpasset ny plan- og bygningslov.
Viktig å merke seg er altså at kommuner i Setesdal Vesthei siden 2005 har hatt en
fylkesdelplan med svært mange likhetstrekk med inneværende regionalplan, som har vært
førende for forvaltningen av fjellområdene utenfor verneområdene.

Det er en rekke andre regionale og lokale planer som omfatter arealer og tema av relevans for
heiplanen. En oversikt over disse er gitt i vedlegg …
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Figur2. Avgrensning av Fylkesdelplan Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene, 2005.
Heiplanens avgrensning merket med rosa, fylkesdelplanen 2005 med blått.
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1.3

Bestillingsbrev

Miljøverndepartementet ga i brev 12.4.2007 aktuelle fylkeskommuner i oppdrag å utarbeide
regionale planer for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for
villreinens fremtid i Norge. Oppdraget er basert på internasjonale avtaler, stortingsmeldinger
og nasjonale utviklingsstrategier, som nevnt i forrige kapittel. Bestillingsbrevet kan leses i sin
helhet fra nettsida www.heiplanen.no
Her er gjengitt viktige deler av brevet:
”Miljøverndepartementet ber med dette om at fylkeskommunene utarbeider fylkesdelplaner for en helhetlig
forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens fremtid i Norge. For flere områder vil
oppgaven bestå i å revidere eksisterende planer. Planene skal fastsette en langsiktig arealforvaltning som
balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med influensområder.
Siktemålet er en helhetlig planlegging som gjennom å samordne hensynet til en forsvarlig villreinforvaltning
og lokalsamfunnenes behov for utvikling, legger til rette for attraktive og gjensidig stimulerende miljøer.
En helhetlig fjellpolitikk fordrer bedre samordning av pågående aktiviteter og bedre dialog mellom
forvaltningsnivåene.
Regjeringen ønsker å medvirke til en satsing for å videreutvikle samarbeidet mellom lokalt og regionalt
næringsliv, forvaltning og kunnskapsinstitusjoner med sikte på økt innovasjon basert på lokale fortrinn i
fjellområdene, bl.a. grønt reiseliv.
Med utgangspunkt i oppdatert naturfaglig kunnskap om villreinens bruk av fjellområdene, skal
avgrensninger og retningslinjer for arealbruk i det enkelte området avklares gjennom regionale
planprosesser.
Planene bør oppfylle følgende kriterier:
- tilstrekkelige arealer utenfor villreinens leveområde må inngå i planområdet, slik at det kan foretas
en helhetlig og samlet avveiing av de ulike brukerinteresser.
- det bør utarbeides konkrete strategier for bl.a. avgrensning av fritidsbebyggelse og reiselivsanlegg,
på tvers av kommune- og fylkesgrense
- for å gi klare og entydige rammer for den kommunale arealplanlegging, er det viktig at omfang og
lokalisering av framtidig utbygging konkretiseres på kart og i retningslinjer
- det skal legges vekt på å unngå oppsplitting av de nasjonale villreinområdene
- det skal fokuseres på å opprettholde og utbedre mulighetene for vandring og utveksling av villrein
mellom tilstøtende nasjonale villreinområder innenfor de europeiske villreinregionene
- det skal avklares omfang og lokalisering av virksomhet og tiltak i influensområdet til de nasjonale
villreinområdene. I planvurderingene bør en ta utgangspunkt i eksisterende utbygging og
infrastruktur. Potensialet for verdiskaping av kulturmiljøer og eksisterende tettsteder/bygdesentra
bør vurderes grundig
Det skal kartfestes en klar grense for de nasjonale villreinområdene hvor ny utbygging bør unngås. På den
måten vil de nasjonale villreinområdene framstå som et eget tema eller sone på plankartet.
Med utgangspunkt i en naturfaglig begrunnet avgrensning av villreinens leveområde, må det foretas en
avveining mot andre samfunnsinteresser før det kan kartfestes en klar grense for de nasjonale
villreinområdene, som skal danne den langsiktige grensen mot utbygging i fylkesdelplanen. I tillegg må det
gjøres en avgrensning mellom randområdet, der utbygging, ferdsel og annen aktivitet vil kunne påvirke
leveområdet direkte, og bygdenære områder, der slik direkte påvirkning er mindre fremtredende.
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Gjennom vedtak i 2008 i fylkesutvalgene i Rogaland, Hordaland, Vest-Agder, Aust-Agder og
Telemark ble det vedtatt at planarbeidet skulle igangsettes. Planprogrammet ble vedtatt våren
2010 i alle fylkestingene.

2.

Kunnskapsgrunnlaget

Arealavgrensninger og innhold i planen skal skje ved å veie ulike interesser opp imot villreins
bruk av fjellområdene. Hvordan disse avveiningene er foretatt er opplyst om i kapittel 3.5.
Som et faglig grunnlag for dette arbeidet er det gjennomført en kartlegging av villreinens
arealbruk i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei (NVS-rapport 6/2010), med
kart utgitt 16.10.2009. Dette kartet oppgir det potensielle biologiske leveområdet for
villreinen i området, og er ikke satt i sammenheng med dagens eller framtidig menneskelig
bruk av områdene.
Med utgangspunkt i denne faglig funderte avgrensningen, er det foretatt avveiinger mellom
villreinhensyn og andre samfunnsinteresser for å komme fram til foreslått grense for
Nasjonalt villreinområde. I dette området skal villreinen prioriteres, men det skal også være
rom for bruk innenfor gitte rammer.
I randsonen, der utbygging, ferdsel og annen aktivitet kan ha påvirkning på villreinen, er det
lagt vekt på at det skal kunne skje tiltak som tar hensyn til villrein, men der
bygdeutviklingsperspektivet skal gis tilstrekkelig rom.
Fra Setesdalskommunene Bykle, Valle og Bygland kom det et samlet innspill i form av en
egen rapport om bygdeliv og villrein, med vekt på Setesdal Austhei (Homme, 2010). Denne
gir innsikt i sentrale lokale problemstillinger omkring betydningen av Austheia for livet i
bygdene, og nyttig informasjon om den spesielle historien om reinen i Setesdal Austhei.

2.1.

Forskningsprosjekt

Følgende forskningsprosjekt er gjennomført i regi av de regionale planprosessene, for å gi et
oppdatert kunnskapsgrunnlag innen sentrale tema for planleggingen:
Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling (ØF-rapport
6/2010)
Virkninger av fritidsbebyggelse, kunnskapsstatus (ØF-rapport 3/2010)
Ferdsel i villreinens leveområder (NINA-rapport 551)
Villrein og forstyrrelser (NVS-rapport 5/2010)
Utmarksnæringer i Nore og Uvdal og bruk av LNF-formålet etter plan- og bygningsloven
(Asplan Viak 2010)
Disse rapportene gir et viktig faktagrunnlag for vurderinger og strategiske valg i denne
regionale planen. Kunnskapen er også formidlet gjennom møter og i foredrag. Rapportene er
tilgjengelige bl.a. via nettsida www.heiplanen.no
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3.

Planomtale
3.1.

Regional plan

Den regionale planen består av:
- En plandokument (-beskrivelse), som oppgir mål, prinsipper og retningslinjer for
forvaltningen av området, samt planens virkning.
- Et plankart med grense for Nasjonalt villreinområde og randsoner, med tilhørende
retningslinjer for arealbruk
- En konsekvensvurdering av virkningene av planen på natur, miljø og samfunn
- En handlingsdel for gjennomføring av planens intensjoner
3.2.

Geografisk område

Begge de to nasjonale villreinområdene Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei skal inngå i
planområdet, i følge bestillingsbrevet fra Miljøverndepartementet i 2007. Ved oppstart av
arbeidet og i vedtatt planprogram ble planavgrensningen vist i figur 1 benyttet. Denne
avgrensningen er blitt justert i løpet av prosessen og endelig plangrense går fram av vedlagt
aeralplankart. Avgrensningen fra planprogrammet går likevel igjen i alle påfølgende
kartframstillinger i plandokumentet, da denne grensa er utgangspunktet for
utredningsarbeidet.

Følgende kommuner
planområdet:

er

inkludert

i

Hordaland: Odda
Rogaland: Suldal, Hjelmeland,
Strand, Forsand,
Gjesdal, Bjerkreim
Vest-Agder: Sirdal,,Kvinesdal,
Hægebostad, Åseral
Aust-Agder: Bykle, Valle, Bygland,
Åmli
Telemark: Vinje, Tokke, Fyresdal
Planområdet er på 12.767 km2.

Figur 1. Planområdet og oversikt over berørte kommuner
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3.3.

Planprogram

Planprogrammet ble vedtatt av de fem fylkestingene våren 2010. Denne gir nasjonale føringer
for og slår fast formålet med planarbeidet, viser behovet for antatt nødvendig
kunnskapsgrunnlag og viser hvordan arbeidet skal organiseres og gjennomføres. Målsetninger
i planprogrammet er i stor grad fulgt opp, mens organiseringen av arbeidet og behandling av
tema er noe endret, slik det vil gå frem senere i dette dokumentet.
Planprogrammet kan leses på nettsida www.heiplanen.no

3.4.

Planens virkning

Regionale planer utarbeides i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser og er
dermed en retningsgivende plan uten bindende arealkart og juridisk bindende bestemmelser.
Rettslig bindende arealbruk for områdene blir først fastlagt gjennom vedtak av
kommuneplanen i den enkelt kommunen.
Samtidig gjelder følgende:
 Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen ( PBL § 8-2).
 Dersom retningslinjer for arealbruk i den regionale planen fravikes i kommunale
planer gir dette grunnlag for innsigelse fra berørte myndigheter.
 Vedtak av regional plan skaper forpliktelser for offentlige myndigheter og organer til å
følge opp og gjennomføre planens intensjoner.
 Godkjente reguleringsplaner og bebyggelsesplaner innenfor planområdet vil fortsatt
gjelde når disse er definert i gjeldende kommuneplaner.

3.5.

Prosess - avveiing av interesser

3.5.1.

Prosess

Arbeidet er ledet av et styre, bestående av politisk utnevnte representanter (først og fremst
ordførere) fra de aktuelle kommunene, samt sentrale politikere fra fylkeskommunene.
Sammensetningen av styret mm kan ses i vedlegg .. på s. ..
I et spleiselag mellom de fem berørte fylkeskommunene ble det ansatt en prosjektleder i
100% stilling, med tiltredelse 14.5.2009, for inntil tre år. Som faglig støtte i arbeidet er det
opprettet et planfaglig nettverk, der kommuner, fylkeskommune, fylkesmenn og
villreinnemda er representert.
Det er gjennomført en utstrakt møtevirksomhet, der prosjektleder, i samråd med styret, har
møtt kommuner, grunneiere, lokalbefolkning, organisasjoner mm i direkte møter.
I en egen intern kommunal prosess høsten 2010 har kommunene har full frihet til å behandle
et arbeidsforslag fra prosjektleder som de selv har funnet formålstjenlig. Det er arrangert
mange åpne møter for befolkningen og grunneiere og flere kommuner behandlet forslaget
politisk.
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3.5.2.

Avveiing av interesser

Forslag til planløsning er basert på et samspill som kan oppsummeres slik:
- Kommunene har bl.a. gjennom møter med prosjektleder informert om viktige
samfunnsinteresser, utbyggingsplaner, gjeldende kommuneplaner mm. Det ble vist stor
enighet om at det skulle være mulig å finne en øvre grense mot videre infrastrukturutvikling i
forhold til villreinfjellet. Det ble også sterkt påpekt viktigheten av å bevare og videreutvikle
rom for bygdeutvikling forstått i bred betydning. De kommunale prosessene høsten 2010 har
også understreket siste setning sterkt.
- Kommunene har i flere omganger (foreløpig en - det blir en til pluss formell høring) hatt
forslag til planløsninger til interne høringer, og gitt konstruktive tilbakemeldinger som det har
blitt tatt rimelig hensyn til. Setesdals-kommunene Bykle, Valle og Bygland ga en samlet
tilbakemelding i november 2010 via en egen konsulentrapport (Homme, 2010).
- Interessegrupper og grunneierinteresser er involvert via åpne kommunale møter, i interne
kommunale prosesser og i møter og annen kontakt med prosjektleder. Kommunene har
hovedansvaret for involvering av grunneierinteressene
- Styret inkluderer representanter fra alle kommunene i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, som har hatt lokalt forvaltningsansvar for verneområdet sentrale i
planområdet i en årrekke. Erfaringer mm fra det arbeidet er dermed godt integrert i
planarbeidet da det i stor grad er ordførerne som også sitter i forvaltningsstyret.
- Det er lagt stor vekt på å framheve behovene og mulighetene lokalsamfunnene har for reell
utnytting av egne naturressurser innenfor de gitte arealrammene. En avklaring av villreinens
interesser gir åpning for en mer effektiv bruk av områder der det ikke er konflikt med
villreinens interesser, eller der interessene kan samordnes. Dette gir seg utslag i
målformuleringer, retningslinjer og generell planløsning.
- I kapittel 4 - Status og konsekvensvurderinger, er det belyst en rekke tema av relevans for de
naturfaglige og samfunnsmessige avveiningene. Her er tatt inn resultater fra
forskningsprosjektene knyttet til de regionale planprosessene, samt annet relevant
forskningsmateriale og annen informasjon. Her finner vi også de tema som ble framhevet som
sentrale i planprogrammet - reiseliv, hytter, friluftsliv, landbruk, kulturminne og -miljø,
energi.
- Det har vært et løpende samarbeid mellom de pågående regionale planprosessene. Rondane /
Sølnkletten og Hardangervidda har sendt ut sine planforslag til høring høsten 2010. Det er
forsøkt å tilnærme seg spesielt Hardangervidda-planen når det gjelder mål, retningslinjer og
planutforming. Hardangervidda og Setesdals-området skal inngå i en felles Europeisk
villreinregion, og har villreinstammer som utveksler seg imellom. Miljøverndepartementet har
arrangert halvårlige møter om pågående og planlagte regionale planer for viktige fjellområder,
der regional og statlig forvaltning m.fl. har utvekslet erfaringer og innhentet og delt kunnskap.
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I samsvar med oppgaven som er gitt av Miljøverndepartementet i ”bestillingsbrevet” som er
bekreftet gjennom planprogrammet, skal planarbeidet resultere i

”..helhetlig planlegging som gjennom å samordne hensynet til en forsvarlig villreinforvaltning
og lokalsamfunnenes behov for utvikling, legger til rette for attraktive og gjenside
stimulerende miljøer”.

Dette er forsøkt gjengitt i følgende figur:

Figur .. Prinsippskisse for planløsningen
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3.6.

Mål

3.6.1.

Hovedmål

Det skal fastsettes en klar grense for et Nasjonalt villreinområde (NVO som ivaretar
villreinens arealbruk til ulike årstider.
Det skal fastsettes retningslinjer og føringer for en helhetlig arealforvaltning i området
som også ivaretar lokalsamfunnenes behov for en langsiktig positiv utvikling.
Opprettelse av NVO og tilhørende forvaltningsregime på tvers av 18 kommune over 5
fylker skal lønne seg for lokalmiljøene ved at deltakende kommuner prioriteres ved
tildeling av relevante prosjekter, forsøksordninger, tilskudds- og støtteordninger som
bygger opp om formålet med planen.

3.6.2.

Delmål

Sørge for gode levevilkår for Europas sørligste villreinstamme ved å
- sikre tilstrekkelige leveområder for å opprettholde en levedyktig villreinstamme i et
langsiktig perspektiv
- styre ferdsel og annen aktivitet slik at hensynet til villreinens områdebruk over
årstidene ivaretas
- sikre gode muligheter for utveksling med tilstøtende villreinstammer
Legge til rette for en bærekraftig bruk av området ved å bidra til
- å opprettholde aktiv drift i landbruket, både for å sikre næringsgrunnlaget og å sikre
kulturlandskapet og tilhørende biologisk mangfold
- å profilere landskapet og villreinen som en regional ressurs som skal gi grunnlag og
muligheter for næringsutvikling og regional profilering.
- at rekreasjon, friluftsliv, natur- og kulturbaserte aktiviteter gir grunnlag for bolyst,
gode opplevelser og næringsutvikling
- å videreutvikle området som viktig friluftslivsområde for besøkende
Øke kunnskapstilfang og -nivå ved å
- styrke kunnskapsgrunnlaget om villreinens leveområdebruk og effekter av
menneskelige aktiviteter og inngrep
- bidra til å spre informasjon om villreinen
- bidra til å spre kunnskap om bærekraftig bruk av natur- og kulturressurser
Bidra til økt samarbeid og en helhetlig forvaltning ved å
- gi et grunnlag for en mest mulig lik forvaltingspraksis over hele planområdet
- gi forutsigbare rammer for utvikling av næringsliv og annen aktivitet
- bidra til en bedret dialog mellom forvaltningsnivåene
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3.7.

Plankartet

Det er utarbeidet to plankart, der alle avgrensninger mm er identiske, men fargebruk og
teksting er forskjellige:
Kart 1 – Plankart i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser
Kart 2 – Plankart med alternativ fargebruk mm for å ivareta allmennhetens interesser ved å
gjøre kartet bedre lesbart for folk flest.

3.7.1.

Definisjoner og forklaringer

Begrepsavklaring
Det er nødvendig å klargjøre begreper som har sentral betydning i forståelsen av den
regionale planen.
Nasjonalt villreinområde:
Ytre grense for Nasjonalt villreinområde og randsoner er politisk vedtatte arealgrenser,
framkommet ved avveiing av ulike interesser opp imot villreinens behov gjennom regionale
planprosesser, i samsvar med bestilling fra Miljøverndepartementet 12.4.2007. Se plankartet.
Biologisk leveområde for villrein
Ytre grense for biologisk leveområde for villrein er en faglig fundert yttergrense for
villreinens leveområde, slik den går fram av temakart (se figur … på s…) og rapport fra
Norsk Villreinsenter Sør (NVS-rapport 06/2010). Den gjengis ikke på planakartet.
Villreinområde
Villreinområde er definert i forskrift 22. mars 2002 om forvaltning av hjortevilt og bever som
det området som en villreinbestand bruker gjennom flere år, avgrenset som den geografiske
forvaltningsenheten for bestanden. Direktoratet fastsetter forskrift om åpning av jakt på
villrein og grenser for villreinområdet.” Det ligger ikke i den regionale planprosessen sitt
mandat å vurdere eller endre eksisterende grenser for tellende areal i villreinområdene
Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei. Denne myndigheten tilligger Setesdal Ryfylke
villreinnemnd.
Disse ytre grensene er således ikke sammenfallende, da de er basert på helt ulike kriteriesett
og vurderinger.

3.7.2.

Generelle prinsipper for sonedeling og planfaglig innhold

Med grunnlag i målsetninger og avveiinger som er gjort i planprosessen , er det valgt ut
følgende prinsipper og presiseringer for avgrensningen av og innholdet i Nasjonalt
villreinområde (NVO) og randsoner i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei.
Disse er lagt til grunn for konkrete planavgrensninger og for retningslinjene for planområdet
som finnes i kapittel 3.8.
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generelt
- kart over biologisk leveområde fra Norsk villreinsenter benyttes som faglig grunnlag
for avgrensning av og innhold i NVO, men konkrete arealgrenser i plankartet tilpasses
planfaglige vurderinger og lokale og regionale interesseavveiinger.
- der vedtatte grenser i fylkesdelplan for Setesdal Ryfylkeheiene (FDP), verneplan for
Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde og/eller i kommuneplaner
tilfredsstiller prinsippene, bør disse brukes som ytre grense for NVO.
- Planfaglig innhold fra FDP legges til grunn for retningslinjer og hensynssoner
villrein
- innenfor nasjonalt villreinområde skal det sikres tilstrekkelig areal for at villreinen
skal kunne leve mest mulig normalt i uoverskuelig fremtid. Hva ”tilstrekkelig”
defineres som er omtalt på s. ..
- Det skal ivaretas utvekslingsområder med andre villreinområder og mellom deler av
inneværende villreinområder
utbygging
- området skal være en byggeforbudssone for ny fritidsbebyggelse
- det skal være rom for vedlikehold av eksisterende bebyggelse
- tyngre utbygging av hytte- og reiselivsanlegg skal avmerkes i plankartet som egne
soner utenfor nasjonalt villreinområde
- i randsonen til NVO kan utvikling påvirke villreinen, og her kan en spredt byggmessig
utvikling tillates etter at villreinens interesser er reelt vurdert.
næringsutvikling
- dokumenterbar utmarksnæring – også den som faller utenfor det tradisjonelle
landbruksbegrepet, skal gis tilstrekkelig handlingsrom for videre utvikling også innen
det Nasjonale Villreinområdet
- områder definert som marginale leveområder og leveområder som styringsgruppa
mener ikke er av sentral betydning for villreinens overlevelse og/eller områder der det
finnes aktivitet og bebyggelse som ikke er forenlig med et byggeforbud, holdes
utenfor NVO, men innenfor en randsone der bygdeutviklingstiltak prioriteres under
forutsetning av hensyn til villrein der det er relevant.
friluftsliv
- det skal gis rom for vedlikehold av eksisterende sti- og løypenett og overnatingstilbud
- utvidelse av løypenett og oppjustering av standard på løyper og andre tilbud kan skje
under forutsetning av tilpasning til villreinens interesser gjennom et regionalt
samarbeid. Slike tiltak skal søkes lagt i randsonen.
andre tema:
- kommunene må starte opp arbeid med kommunal plan for motorferdsel i utmark (både
sommer og vinter), der tilstrekkelig hensyn til funksjonsområder og trekkveier/områder blir ivaretatt. (se rundskriv T-1/96 Motorferdsel i utmark og §9 i lov om
motorferdsel).
- det kan gis rom for bygging av småkraftverk i randsonen til NVO, også innenfor
NVO, under forutsetning av at det stilles krav om KU med hovedvekt på villrein. Ved
mer enn temporære forstyrrelser i en anleggsfase skal ikke bygging tillates.
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-

-

det tillates vedlikehold og nødvendig oppgradering av eksisterende kraftanlegg, der
det i driftfasen tas reelle hensyn til villreinens behov. Konsekvensutredning med vekt
på villrein og fjelløkologi må gjennomføres.
vedlikehold av overføringslinjer o.a og opprusting i samme trasé tillates, dersom det
lages planer for å unngå forstyrrelse av villreinen i driftsperioden.
vindkraftverk kan vurderes i randsonene, med krav om KU med vekt på villrein og
landskap.
eksisterende retningslinjer mm for vinterbrøyting av veier skal opprettholdes. Evt.
planer om vinteråpning av veier må ta inn over seg at trekkveier, tilgang til vinterbeite
og andre viktige funksjonsområder ikke skal forverres eller vanskeliggjøres.

3.7.3.

Arealsonering

Et sentralt punkt for regionalplanen er å styre byggeaktivitet ved hjelp av plan- og
bygningsloven. Det skal gis rammer for videre utvikling i det nasjonale villreinområdet og i
randsonene utenfor.
I samsvar med ny plan- og bygningslov, skal det nå benyttes gjennomgående arealkategorier i
alle planer. Dvs at den regionale planen må - på et overordnet nivå - bruke tilnærmet de
samme arealkategoriene som i gjeldende kommuneplaner - med unntak av slike områder der
det evt. foreslås endring. Et nytt virkemiddel er hensynssoner. Fra veiledningen har vi tatt
utfølgende:
Arealformål etter § 11–7 angir konkret hva et areal kan brukes til. Hensynssonene skal vise hensyn og
restriksjoner som har betydning for bruken av arealet. Hensikten med å skille ut hensynssoner på denne
måten, er å vise hvilke viktige hensyn som må iakttas innenfor sonen, uavhengig av hvilken arealbruk
det planlegges for. Hensynssonene vil også være et grunnlag for å vurdere nye planinnspill eller gi
veiledning ved behandlingen av dispensasjonssøknader. Både hensynssoner og arealformål skal angis
samlet på arealplankartet.

Heiplanen definerer følgende arealbruksområder til bruk i arealplankartet:
Sone Område
A
Verna områder
B
Nasjonalt villreinområde
m/hensynssone villrein

Arealkategorier

kommunale arealkategorier
Båndlagt område

LNF
u/spredt utbygging,
m/landbruk
m/spredt næring
LNF
m/spredt
fritid/næring

5100 - LNF m/landbruk
5230 - LNF med spredt næring
Hensynssone

C

Randsone m/hensynssone
bygdeutvikling OG villrein
(?)

D
E

Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse,
næring
Turistområder (slås
sammen?)
Tettsteder og områder uten Bolig, næring LNF
villreininteresser

F

5100 - LNF m/landbruk
5220 - LNF m/spredt fritidsbygg
5230 - LNF m/spredt næring
Hensynssone(r)
1120 - fritidsbebyggelse
1170 - fritid og turistområder
Hensynssone
1110 - bolig
5100 - LNF
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Ytterligere forklaring
Sone A: Store arealer er vernet etter naturmangfoldloven. Disse må markeres i plankartet som
en egen sone
Sone B: Nasjonalt villreinområde er området avsatt i regional plan der villreinens interesser
skal prioriteres høyest. Det overlapper verneområdene, men erstatter ikke eksisterende
verneregime. På plankartet vil NVO være LNF-sone utenfor verneområdene, mens hele NVO
markeres som hensynssone. Retningslinjene viser hvordan villreinens interesser prioriteres.
Sone C: Dette er områder med marginal verdi for villrein, eller områder i nærheten av
leveområdet der tiltak kan påvirke villrein. Sonen inneholder også eksisterende aktive
landbruksområder, hytteområder, viktige friluftslivsområder mm. Sonen markes i plankartet
som LNF-sone. Dette området markeres i tillegg som hensynssone ”bygdeutvikling”.
Retningslinjene konkretiserer arealformålene. Her skal kanaliseringstiltak legges og spredt
utbygging (boliger, hytter og næringsrelaterte tiltak) kan tillates.
Sone D/E: Eksisterende områder for utbygging (hytter, reiselivsanlegg mm) der det foreligger
arealavgrensninger i vedtatte arealplaner. Dette er utviklingssoner der nye tiltak kan og skal
kanaliseres til.
Sone F: Dette er ”resten” av planområdet, og søkes gjort minst mulig. Her skal eksisterende
planer gjelde uten ytterligere retningslinjer mm, men viser områder der villreinens interesser
ikke er relevant.

Følgende figur viser hovedprinsippene for arealsoneringen.

Figur .. Prinsippskisse for arealsonering
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3.8.

Felles retningslinjer for sone B og C

3.8.1.

Generelle retningslinjer

De regionale planen er en overordnet og retningsgivende plan. Arealbrukssonene som er
benyttet er tilpasset et regionalt plannivå. I kommunenes arealplanlegging må plangrenser,
bestemmelser og retningslinjer og arealkategorier tilpasses i kommuneplanens arealdel, der
dette ikke allerede er gjort.
Planlegging og saksbehandling
Regional plan skal legges til grunn ved kommunenes, fylkenes og Statens behandling av planog byggesaker og andre saker innen areal- og ressursforvaltningen.
Ved behandling av dispensasjon fra kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og
bygningsloven §19 skal kommunene legge vekt på å følge opp retningslinjene regional plan.
Endringer i areal- og ressurspolitikken bør ikke skje ved dispensasjoner, men ved å ta opp
planene til revisjon.
Kommunene har ansvar for at alle nye arealplaner, utbyggingssaker og inngrepssaker som kan
få betydning for villreinens livsvilkår, skal sendes Villreinnemnda til uttale.
Generelle prinsipper for kommunal planlegging
Prioriteringer av villreinens interesser er gitt gjennom planløsningen i den regionale planen.
Interessekonflikter i forhold til villrein, landbruk, naturvern, kulturvern, biologisk mangfold,
friluftsliv og landskap (opplistingen er ikke fullstendig) skal likevel avklares gjennom
konsekvensutredninger i samsvar med plan- og bygningsloven på relevant plannivå.
Det skal gis rom for bruk av naturverdiene i planområdet innenfor rammene av regional plan,
slik det går fram av retningslinjene og andre føringer.
Retningslinjer om estetisk utforming
Kommunene tilrås å utarbeide og vedta retningslinjer til plan- og bygningsloven om estetisk
utforming av bygg i planområdet.
Retningslinjer om bygg i utmarksnæring
I medhold av plan- og bygningsloven deles utmarksnæringer i
1. landbruks utmarksnæringer - definert som støling, beitebruk, egen jakt og fiske, og
foredling av fisk.
2. annen utmarksnæring - definert som opplevelsesnæring (guiding) og utleie av jakt- og
fiskerettigheter (evt. med husvære).
Ang. pkt 1. Grunneiere som driver tradisjonelle utmarksnæringer kan bygge, rehabilitere og
videreutvikle nødvendige driftshusvære og støler for å utnytte utmarksressursene på
eiendommen. Det skal skje etter gjeldende regler for byggesaksbehandling.
Ang. pkt. 2. Grunneiere som driver ”annen utmarksnæring”, kan bygge næringsbygg for dette
formålet etter nærmere planavklaring. Avklaringen av omfang og endelig lokalisering skal
skje i kommuneplanleggingen ved å avsette arealer for LNF med spredt næring.
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Generelt gjelder:
 Alle byggetiltak forutsettes å skje i tilknyting til dokumenterbare utmarksnæringer.
 Støler kan rehabiliteres og videreutvikles forutsatt form, størrelse og byggehøyder i
samsvar med stedets tradisjon for stølsbygg.
 Driftshusvære skal ha form, størrelse og byggehøyder i samsvar med stedets tradisjon.
 Lokalisering av alle nye bygg skal skje i minst mulig konflikt med villreinens
arealbruk etter reelle vurderinger basert på oppdatert kunnskap.
 Støler, driftshusvære og næringsbygg kan ikke skilles fra hovedbruket, jfr. plan- og
bygningsloven og jordloven.
Retningslinjer om veger
Opprusting av eksisterende veier og nye veger som øker tilgjengeligheten for bilkjøring og
annen ferdsel inn i Nasjonalt villreinområde skal som hovedregel ikke godkjennes.
For nye og eksisterende landbruksveier skal ferdselsreguleringer vurderes ved bom og andre
restriksjoner, slik at veiene prioriteres for næringskjøring i forbindelse med landbruk.
Opprusting av eksisterende landbruksveger inn mot Nasjonalt villreinområde kan skje for å
hindre unødig slitasje og å sikre trygg transport.
Vinterbrøyting:
Eksisterende veger som er anlagt i Nasjonalt villreinområde skal ikke åpnes for trafikk før 1.
juni.
Unntatt fra dette er:
E134 (Haukelivegen):
Planområdet avgrenses i nord av E134. Dette er etablert som en samfunnsmessig svært viktig
vinteråpen ferdselsåre uten ferdselsrestriksjoner pga. villreinen. Videre utbygging av tunneler
for å bedre framkommelighet for trafikkanter og å styrke villreinens frie trekkveier mellom
Hardangervidda og Setesdalsheiene bør videreføres
Brokke- Suleskar
Vinterbrøyting o.a. styres av vernereglene for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene
landskapsvernområde. Evt. framtidige planer om vinteråpning av veier må ta inn over seg at
trekkveier, tilgang til vinterbeite og andre viktige funksjonsområder ikke skal forverres eller
vanskeliggjøres.
Valle - Tokke
Det skal vurderes stenging av veien i kortere perioder i forbindelse med sesongvise
villreintekk.
Retningslinjer om ferdsel
Med ferdsel menes allmenn ferdsel etter friluftsloven, motorisert ferdsel i utmark og
forsvarets ferdsel. Bedre styring av ferdsel er et viktig virkemiddel for å ivareta villreinens
behov.
Friluftsliv
Ferdsel innenfor planområdet skal styres gjennom følgende føringer:
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Stier og løyper:
Lokalisering av nye ferdselsårer skal skje ut fra hensyn til villreinens og øvrige sårbare arters
arealbruk. Etablering og drift av stier og løyper skal fastsettes i kommunale sti- og
løypeplaner. Disse skal utarbeides etter følgende prinsipp:
 Oppkjørte og merkede skiløyper skal legges utenom viktige vinterbeite- områder for
villrein, jfr. …
 Det skal etableres varslingsrutiner som sikrer at løypekjøringen snarest mulig
opphører dersom villrein trekker inn i aktuelt område. Dette gjelder også for
kalvingsområder der dette er aktuelt.
 Det skal ikke legges nye stier og tilrettelegges for organiserte sommeraktiviteter i
sommerbeiteområder for villrein jfr. …
 Etablerte og merkede stier og løyper (merket av DNT, kommuner eller andre) som er
eller kommer i konflikt med viktige funksjonsområder for villrein, skal forsøkes lagt
om med sikte på mindre konfliktfylte traseer. Det må gjennomføres oppfølgingsprosjekter som søker å få avklart konfliktgrad og mulighet for andre avbøtende tiltak.
Aktuelle traseer er …Steinbuskardet, Brokke-området, Bjørnevatn……..,…..
Andre aktiviteter:
Organiserte vinteraktiviteter (løp, konkurranser, samlinger o.l.) skal kanaliseres til områder
med minst mulig konflikt med villrein. Oppdatert informasjon skal være lett tilgjengelig for
søker og behandlende organ.
”Moderne” ferdselsformer som kiting, hundekjøring, sykling og lignende skal styres til
områder uten konflikt med villreinens behov. Dette skal skje i et samarbeid med
organisasjonene, tilbydere og kommunene.
Varslingsrutiner:
 Arrangement og organiserte aktiviteter i mulig konflikt med villrein må avklares med
de berørte kommunene, SNO og villreinnemnda. Vinteraktiviteter skal unngås i
kalvingsområder i perioden …. - …..
 Det skal etableres rutiner der aktuelle forvaltningsorgan løpende varsler kommunene
og ansvarlig instans for løypekjøring når reinen nærmer seg områder med oppkjørte
skiløyper. Løypekjøringen skal stanse ved fare for konflikt.
Motorisert ferdsel
Kommunene skal vurdere, som en del av kommuneplanrevisjonen, å utarbeide planer for
motorferdsel i utmark. De må være i henhold til regelverket i Lov om motorisert ferdsel i
utmark med tilhørende forskrifter.
Kommunene skal samordne sine motorferdselsplaner med nabokommunene med sikte på å
redusere det samlede volumet.
Etter gjeldende lovverk skal motorisert ferdsel så langt mulig begrenses til nødvendig
næringskjøring og leiekjøring. Kommunene må legge vekt på å redusere antallet
dispensasjoner knyttet til private hytter o.a. til et minimum ved å legge til rette for et effektivt
leietilbud og en streng dispensasjonspraksis.
Energiselskap har tillatelse til motorisert ferdsel til vedlikeholdsarbeid mm etter Lov om
motorferdsel i utmark. Det bør søkes samarbeid med kommunene, SNO og villreinnemnd
med sikte på å etablere faste løyper som er i minst mulig konflikt med villreinen og
friluftslivet, i samsvar med §8 i lov om motorferdsel..
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Forsvaret
Forsvaret har etter lov om motorferdsel i utmark tillatelse til ferdsel i utmarka knyttet til
øvelser, forflytninger og transport. Forsvaret skal etter denne lovs § 8 vise aktsomhet og
unngå skader og ulempe for naturmiljø og mennesker.
Det skal følgelig ikke gjennomføres militær øvingsaktivitet som er i konflikt med villreinens
bruk av leveområdene. Spesielt gjelder dette i perioder vinterstid for å unngå forstyrring av
trekk og beiting og i kalvingstiden.
Planlegging og gjennomføring av øvelser innenfor det nasjonale villreinområdet skal
minimum avklares med de berørte kommunene, SNO og villreinnemnda for Hardangervidda.
Retningslinjer om vassdrag
Forvaltning av varig verna vassdrag skal koordineres med den øvrige forvaltningen av arealer
i området. Planer for differensiert forvaltning av disse områdene bør søkes integrert i øvrige
verne- og planbestemmelser og bør inngå som en del av kommuneplanenes bestemmelser.
Kommunene bør gjennom kommuneplanleggingen også sikre verneverdier knyttet til øvrige
vassdrag og ta opp behov for estetisk, miljø- og landskapsmessig forbedring av utbygde
vassdrag.
Retningslinjer om kraftutbygging og kraftlinjer
Nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende vannkraftkraftanlegg eller overføring-/kraftlinjer
bør unngås i Nasjonalt villreinområde.
Unntak kan gjøres for småkraftverk og prosjekter som ikke innebærer vesentlige inngrep med
innvirkning på villreinen eller øvrige verneinteresser og for prosjekter med samlet positiv
miljøgevinst knyttet til villrein, landskap og andre verneinteresser. Dette vurderes gjennom
egne konsekvensvurderinger for hvert prosjekt.
Retningslinjer om kulturminner
Ved videre planlegging i disse områdene skal det tas tilstrekkelig hensyn til kulturminner.
Prosjektet ”Kulturminner …” vil systematisere alle tilgjengelige stedfestede registreringer av
fredede kulturminner samt andre viktige kulturminner fra nyere tid. Dette prosjektets rapport
og kart vil gi god tematisk oversikt og være til god hjelp for forvaltningen og andre
interessegrupper.
Retningslinjer om gjerder i utmark
Gjerder i utmark som kan være til hinder for villreinens ferdsel tillates ikke.
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3.9.

Spesielle retningslinjer for hensynssone Nasjonalt villreinområde

Sone A - Verneområder
Landskapsvernområder og andre verneområder vernet etter lov om naturmangfold, har egne
forskrifter og bestemmelser.
På sikt bør forvaltningen av verneområdene samordnes med forvaltningen av nasjonalt
villreinområde med randsoner, med sikte på samordning av virkemidler.
Sone B
Generelt
Denne sonen skal sikre villreinen prioritet i viktige leveområder i Setesdal Vesthei
Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Sonen er fastsatt på bakgrunn av Norsk Villreinsenters
kartlegging (2009), og lokale og regionale vurderinger.
Villreinen vil naturlig også ferdes utenfor denne sonen, men det er i denne sonen de viktigste
funksjonsområdene er og der de største villreinhensynene blir tatt.
Generelt skal det være strenge retningslinjer for fritidsbebyggelse. Nye fritidsbygg eller større
påbygg tillates ikke.
Støler, driftshusvære og næringsbygg gis videre rammer for å sikre viktige utmarksnæringer,
slik det går fram av de generelle retningslinjene.
Denne sonen er også av stor betydning for friluftsliv. Gjennom de grep som er skissert i …
med retningslinjer for ferdsel, legges det opp til fleksibilitet med en differensiert bruk
gjennom året som balanserer hensynet til villrein på den ene siden og friluftslivets behov på
den andre siden.
Rammer for videre kommunale planlegging:
Retningslinjer for støler, driftshusvære og næringsbygg går fram av de generelle
retningslinjene.
Etablerte turisthytter kan moderniseres og forsiktig utvides når dette er nødvendig for videre
drift. Nærmere rammer for dette må avklares gjennom kommuneplanleggingen.
3.10. Spesielle retningslinjer for randsoner
Sone C - Randsone til Nasjonalt villreinområde - Bygdeutviklingssone
Generelt
Sonen omfatter områder utenfor Nasjonalt villreinområde med marginale leveområder for
villrein og kvaliteter knyttet til landskap, natur, friluftsliv med nærhet til leveområder for
villreinen.
Bygg for utmarksnæring (støler, driftshusvære og næringsbygg) kan skje i samsvar med de
generelle retningslinjene.
Etablert bebyggelse kan vedlikeholdes og utvides forsiktig, men forutsettes å beholde
moderate størrelser. Rammene for dette fastsettes endelig i kommuneplanene.
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I denne sonen kan det åpnes for nye områder med fritidsbebyggelse gjennom kommuneplan
og reguleringsplan i et beskjedent omfang (spredt eller smågrupper). Konsekvensutredning
med villrein som ett av flere tema skal gjennomføres i kommuneplanen.
Rammer for videre kommunal planlegging:
Kommunal saksbehandling og planlegging skal skje innenfor følgende rammer:
• Ny bebyggelse skal gis en særlig god landskapsmessig tilpasning med sikte på å ivareta
stedets særpreg og kulturlandskap. Nye bygg skal ha størrelse og form tilpasset stedets
tradisjon. Se også de generelle retningslinjene.
• Lokalisering skal skje via kommuneplanleggingen, men forutsettes å skje utenfor arealer
som grenser opp mot særlig viktige villreinområder.
• Antall bygninger skal fastsettes i kommuneplanene, og det skal ikke være flere enn at
landskapsbildet opprettholdes. Landskapsanalyser/-vuderinger skal gjennomføres som faglig
beslutningsgrunnlag..
• Nye utbyggingsplaner kan realiseres når bindende kommunal sti- og løypeplan som
kanaliserer økt ferdsel utenfor viktige villreinområder foreligger, jfr... Det forutsettes at
kommunene gjennomfører dette prinsippet ved hjelp av rekkefølgekrav ved rullering av
kommuneplanene.
Sone D - Hytteområder(slås sammen med E?)
Generelt
Sonen omfatter områder dominert av fritidsbebyggelse. Mindre areal med serviceanlegg
(kafé, kiosk med mer) og reiselivsbedrifter kan også være lokalisert her. Normalt har også
området grønne strukturer mellom byggeområdene.
Områdene er alt vedtatt disponert til dette formålet i gjeldende kommunale planer.
Rammer for videre kommunale planlegging
Områdene kan videreutvikles, bebygges og fortettes i henhold til vedtatte kommuneplaner og
reguleringsplaner.
Ved videre planlegging i slike områder, nye planer og/eller revisjon av eldre planer for
fortetting, skal kommunene legge vekt på de generelle retningslinjene.
Omfang og andre viktige planavklaringer må skje i kommunes videre arealplanlegging.
Nye utbyggingsplaner kan realiseres når bindende kommunal sti- og løypeplan som
kanaliserer økt ferdsel utenfor viktige villreinområder foreligger, jfr. .. Det forutsettes at
kommunene gjennomfører dette prinsippet ved hjelp av rekkefølgekrav ved rullering av
kommuneplanene.
Sone E - Reiselivs-/turistområder
Generelt
Sonen omfatter områder med reiselivsbedrifter, alpinanlegg, tett fritidsbebyggelse, fast
bosetting, grønne strukturer og ulike veg/infrastrukturtiltak. Områdene er alt vedtatt disponert
til dette formålet i gjeldende kommunale planer.
Rammer for videre kommunal planlegging
Områdene kan videreutvikles, bebygges og fortettes i henhold til vedtatte kommuneplaner og
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reguleringsplaner. Ved revidering av kommuneplaner og reguleringsplaner i denne sonen
forutsettes det at evt. arealer innenfor villreinenes leveområder opprettholdes som grønn
struktur.
Ved videre planlegging i slike områder, nye planer og/eller revisjon av eldre planer for
fortetting, skal kommunene legge avekt på de generelle retningslinjene.
Omfang, lokalisering og andre viktige planavklaringer må skje i kommunes videre
planlegging.
Nye utbyggingsplaner innenfor planområdet kan realiseres når bindende kommunal sti- og
løypeplan som kanaliserer økt ferdsel utenfor viktige villreinområder foreligger, jfr. 2.4. Det
forutsettes at kommunene gjennomfører dette prinsippet ved hjelp av rekkefølgekrav ved
rullering av kommuneplanene.
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4.

Status og konsekvensvurdering

4.1. Generell omtale, metodikk
Problemforståelse
Denne regionale planen skal bl.a.:
-

sikre tilstrekkelig areal for at villreinen skal overleve på lang sikt,
sørge for gode rammevilkår for en god utvikling i bygdene
bidra til en helhetlig arealpolitikk for fjellområdet gjennom retningslinjer om
arealbruk

Heiplanen er et ledd i en nasjonal bestilling av et oppdrag. Viktige fjellområder skal sikres
som leveområde for villrein, slik at arten sikres gode vilkår. De regionale planene som er
under utarbeidelse eller kommer til å utarbeides og vedtas, vil til sammen utgjøre et sterkt
virkemiddel for å sikre villreinens leveområder i Norge. Hver for seg utgjør de enkeltstående
planredskaper for å sikre lokale/regionale villreinstammer gode levevilkår, derunder
utvekslingsområder med andre stammer.
Da det i selve bestillingen av oppdraget er valgt å benytte regionale planprosesser under
regionalpolitisk styring og vedtaksmyndighet, vil både utforming og innhold i planene
nødvendigvis måtte variere i samsvar med problemstillinger og politiske forhold i de enkelte
regionene.
Planen berører en lang rekke miljømessige og samfunnsmessige tema, basert på at
planområdet er svært stort, inkluderer store naturverdier og mange områder der folk bor og
virker.
Konsekvensutredning - grunnlag og metodikk
Krav om konsekvensutredning går fram av KU-forskriften. Regionale planer skal behandles
etter forskrift om konsekvensutredninger hvis det gis ”retningslinjer eller rammer for
framtidig utbygging”. Dette skal tolkes vidt (foredag v/Md i ”Fellesfoum”, 29.10.2010).
Heiplanen gir rammer for bygg i og utenfor Nasjonalt Villreinområde, og avsetter områder for
videre hytte-/ og reiselivsutvikling, der omfang mm fastsettes kommuneplanene. Dermed
vurderes Heiplanen å være omfattet av KU-kravet.
Det er planprogrammet som skal beskrive planarbeidet og skal omhandle hvilke forhold som
skal utredes og belyses i konsekvensutredningen.
I planprogrammet ble følgende tema tatt opp som sentrale utredningstema:
- reiseliv og hytter
- landbruk
- friluftsliv
- energi
- kulturminner og -miljø
I fra sentrale høringsorganene ble det også fremhevet behov for kunnskap knyttet til følgende
tema:
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- villrein
- jakt- og fiske
- motorisert ferdsel
I vedtatt planprogram er disse tatt med som aktuelle tema under ”andre tema”, og dermed
også belyst i det følgende.
Det gjøres til slutt i kapittelet også en vurdering om Heiplanen oppfyller mål gitt gjennom den
nasjonale bestillingen.
Metodikk
Følgende konsekvensutredning er basert på en standardisert o systematisk tre-trinns
prosedyre, som benyttes for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mest mulig
objektive, letter å forstå og etterprøve. Dette er en metodikk som metodisk er i samsvar med
en velkjent metodikk beskrevet gjennom Statens vegvesens håndbok 140, men tilpasset et
regionalt nivå. I regionale planer skal det være tilstrekkelig å redegjøre for hovedtrekkene i
eksiterende dokumentasjon i form av nasjonale og regionale kartlegginger.
Trinn 1 - Status
Her beskrives og temaets status og det gjøres vurdering for å fastsette en verdi. Skalaen som
benyttes her er:
Nasjonal verdi
Regional verdi
Lokal verdi
Trinn 2 - Vurdering av påvirkning
I dette punktet beskrives hvordan regional plan virker inn på temaet. Utgangspunktet for
vurderingene er to alternativer:
Alternativ 1 - det såkalte 0-alternativet, som innebærer en videreføring av dagens situasjon,
dvs at regional plan ikke gjennomføres og at dagens forvaltningsregime fortsetter som i dag.
Alternativ 2 - her legges virkningen av den regionale planen inn. Andre faktorer som evt. kan
påvirke området/utviklingen holdes konstant. Den vanlige inndelingen for påvirkning er:
Stort positiv
Positiv
Nøytralt, ingen påvirkning
Negativ
Svært negativ

Trinn 3 - Konsekvens
Det siste trinnet i konsekvensutredningen er å kombinere verdien av temaet med påvirkningen
av den regionale planen. Som et hjelpemiddel til å ha en konsistent vurdering, er figur … ofte
benyttet.
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Figur .. Konsekvensmatrise (Statens vegvesen 2006)
Sammenstilling
Til siste samles konsekvensene for de enkelte tema for å kunne gi en samlet vurdering.
Generelt om temakart
Grunnkartet er et N250 digitalt grunnkart med standard kartografi. Det er innhenta temadata
via Norge digitalt, kommunene, Norsk villreinsenter, Direktoratet for naturforvaltning, Den
Norske Turistforening, Norges Vassdrags- og Energidirektorat og flere andre kilder, i tillegg
til egenproduserte data basert på egne undersøkelser.
I tillegg til kartene i A-4 format i rapporten, ligger det en nettbasert kartsamling
(www.heiplanen.no), der alle tema kan kombineres fritt etter eget ønske. Det leveres også en
cd sammen med planforslaget.

30
Regionalplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei
ARBEIDSUTKAST!

4.2.

Natur og miljø

Natur- og kulturgrunnlag
Det er skrevet flere bøker og gitt ut en rekke tidsskrifter, rapporter mm som omtaler natur- og
kulturgrunnlaget. Flere av disse er listet opp i litteraturoversikten i vedlegg. Vi vil i denne
regionale planen ta fram viktige natur- og kulturtema med tekst og temakart i de påfølgende
sidene, for derigjennom å gi en beskrivelse av sentrale og relevante elementer i natur- og
kulturgrunnlaget. Utvalget er i samsvar med planprogrammet og vurderinger gjort i
planprosessen.
4.2.1.

Villreinens leveområde

Status
Faglig temakart for biologisk leveområde
Stiftelsen Norsk Villreinsenter (NVS) ble bedt av Direktoratet for naturforvaltning å sørge for
”et tilstrekkelig villreinfaglig kartgrunnlag” for de regionale planprosessene som inneværende
plan er en av. Det er utgitt et kart over biologisk leveområde for villrein (se fig. ..), og en
rapport som beskriver mandatet, mål for arbeidet og metodikken som er brukt. Det vises til
rapporten (NVS-rapport 6/2010) for detaljer omkring dette arbeidet.
DN har i sin bestilling til NVS skrevet at:
”..biologisk funderte kart over villreinens leveområder ikke er gjenstand for politiske
vedtak”.
Fra Miljøverndepartementets bestillingsbrev som handler om å sette i gang regionale planer,
står det bl.a.:
”En sentral premiss for arealavgrensningene og utformingen av planinnhold, skal være
oppdatert kunnskap om villreinens bruk av fjellområdene. Med utgangspunkt i en naturfaglig
begrunnet avgrensning av villreinens leveområde, må det foretas en avveining mot andre
samfunnsinteresser før det kan kartfestes en klar grense for de nasjonale villreinområdene.”
Fra NVS-rapporten vil vi også framheve følgende sitat:
”Den ytre grense vil være en tilnærming til biologisk avgrensning av leveområdet. Den kan
ikke oppfattes som eksakt, fordi det er en glidende overgangssone mot ytterkantene av
området.”
Stammens utvikling
(Om villreinstammens utvikling over siste …år)
Bestandsstørrelse
Spesielle utfordringer (vinterbeite mm)
Prioritering av funksjonsområder.
For å kunne gjennomføre en differensiert forvaltning basert på kunnskap, må det foretas en
vurdering av inngreps betydning på villreinstammen i sin helhet, men også sett i forhold til
bruken av området over årstidene og over et lengre tidsperspektiv.
????????? - er dette mulig/ønskelig????????
Fokusområder
…………
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Påvirkning
Alternativ 1
0-alternativet innebærer at dagens regime fortsetter. Det har vært en nasjon forståelse av at
dette fører til en gradvis økt fragmentering av leveområdene og en bit- for bit-nedbygging av
deler av leveområdene for villreinen. Dette alternativet oppfattes dermed ¨ikke være i samsvar
med nasjonale mål og forventninger, og vil føre til en gradvis forverring av livsvilkårene for
villreinen.
Alternativ 2
Det opprettes et Nasjonalt villreinområde, der villreinen gis høyeste prioritet. Dette innebærer
en sikring av villreinens interesser i NVO. I randsonen til NVO skal det også tas
villreinhensyn.
Kort og punktvis vurderes følgende punkt som påvirkning av villreinen gjennom opprettelse
av NVO:
-

sikring av viktige trekkområder
sikring av sentrale funksjonsområder også utenfor verneområdene
økt fokus på betydningen av randsoner for stammens overlevelse og utvikling
økt oppmerksomhet omkring villreinen som ressurs og grunnlag for opplevelse og
verdiskaping bidrar til økt kunnskap og bekreftelse av og/eller endring av holdninger
bedre grunnlag for en helhetlig forvaltningspraksis

Samlet sett vurderes påvirkning på villreinen av disse punktene å være (stor?) positiv for
villreinens overlevelse på kort og lang sikt.
Konsekvens
En sammenstilling av Nasjonal verdi og Stor positiv påvirkning gir konsekvensen
Stor positiv konsekvens
ved gjennomføring av Heiplanen for villreinen.
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4.2.2.

Inngrepsfrie naturområder

Status
Inngrepsfrie naturområder (INON) er områder som ligger mer enn en kilometer i luftlinje fra
tyngre tekniske inngrep som for eksempel større kraftlinjer, veger og vassdragreguleringer.
INON er tredelt, slik det går fram av figur ..
INON er en indikator for arealutviklingen. Kartleggingen får tydelig fram for
beslutningstakerne hvordan utbygginger fører til at vi får stadig mindre inngrepsfrie
naturområder i Norge, og den viser omfanget av tekniske inngrep og viktige utviklingstrekk
over tid som påvirker naturgrunnlaget
Målet om å bevare gjenværende inngrepsfri natur er uttrykt i flere stortingsmeldinger de
senere årene. Blant annet i St.meld. nr. 17 (1998-99) ”Verdiskaping og miljø – muligheter i
skogsektoren”, nr. 39 (2000-2001) ”Friluftsliv”, nr. 42 (2000-2001) ”Biologisk mangfold”, nr.
21 (2004-2005) og nr. 26 (2006-2007) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets
miljøtilstand”.
I Stortingsproposisjon 1 S (2009-2010) fra Miljøverndepartementet, er INON et eget
arbeidsmål som går ut på å ”sikre at attværande naturområde med urørt preg blir tekne vare
på”.
Verdien for INON vurderes med grunnlag i nasjonale prioriteringer og mål å være Nasjonal.
Påvirking
Alternativ 1
0-alternativet innebære en fortsettelse av dagens praksis, der et er en generell oppfatning av
”bit for bit” utvikling, med en varierende dispensasjonspraksis for byggesøknader. Dette vil
kunne innebære ytterligere tap av INON, og dermed en negativ utvikling for dette temaet, selv
om store deler av viktige INON er formelt beskyttet gjennom formelt vern.
Alternativ 2
Oppretting av NVO med randsoner innebærer oppretting av en langsiktig grense mot ny
utbygging. Dette innebærer at det bare er mindre vedlikeholdsarbeid og tiltak knyttet til
eksisterende stølsområder og kraftverksinstallasjoner som kan gjennomføres.
Påvirkningen vurderes å være Stor positiv
Konsekvens
Sammenstilling av Nasjonal verdi og Stor positiv påvirning gir
Stor positiv konsekvens
for INON ved oppretting av Nasjonalt villreinområde.
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Figur .. Status for inngrepsfrie områder
pr 2008

Figur ..Totalt bortfall av inngrepsfrie områder i
perioden 1988 - 2008

Figur ..Totalt bortfall av inngrepsfrie områder i Figur ..Totalt bortfall av Inngrepsfrie områder i
perioden 1998 - 2008
perioden 2003 - 2008
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4.2.3.

Verneområder

Status
Store deler av de viktigste funksjonsområdene for villreinen i Setesdal-Ryfylkeheiene er
vernet etter naturmangfoldloven (tidligere naturvernloven). For Setesdal Austhei er
situasjonen en helt annen, og kun mindre deler av leveområdene i sør og nord er underlagt
formelt vern.
Det er 32 områder som er verna etter naturmangfoldloven (se tabell..).
Tabell ..
Verneform

Områdenavn
Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane

Landskapsvernområde
med dyrelivsfredning
Landskapsvernområde
med plantelivsfredning

Dyraheio
Kvanndalen
Frafjordheiane
Hovden
Lusaheia
Vormedalsheia
Holmavassåno
Steinsbuskardet-Hisdal
Årdalen
Barlindtjønn
Brurehelleren
Fiskelandsvatn
Furebuheii
Hisdal
Instestøl
Ørestø
Øyastøl
Kyrelitjern
Lislevatn
Longavatnet

Landskapsvernområde

Biotopvern etter viltloven
Naturreservat

Lykkjevatn
Migaren
Nordstølhei
Reismyr
Rukkevatn
Skorskog
Urdvatn
Vereknutane
Vestedjan
Vidmyr
Vikfjell

Største verneområde er Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene, med 2344 km2. Totalt sett er 3590
km2 omfattet av vern, noe som utgjør ca. 40 % av biologisk leveområde for villrein. Men
deler vi dette på det to villreinområdene blir fordelingen slik:
Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene
Setesdal Austhei

3490 km2 verna areal, ca. 39% av totalt leveareal
102 km2 verna, utgjør ca 1,1% av totalt leveareal

Fordelingen av funksjonsområder er i henhold til fagkart fra Norsk villreinsenter (fra 126/10
2009). Denne framstillingen har klare faglige svakheter. Habitatmodeller, som er utarbeidet
for Hardangervidda, og under utarbeiding for Setesdalsområdene, gir et mye mer faglig
korrekt bilde av de reelle funksjonsområdene. Likevel er dette kartet lagt fram som faglig
grunnlag for arbeidet med regional plan, og vi benytter den i våre vurderinger.
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Sammenstilling av kartet over biologisk leveområde for villrein og verneområder gir følgende
prosentvise fordelinger av funksjonsområder og verna areal i km2, beregnet i ArcMap:
Funksjonsområde

SV

SA

tot

%av
total

Verna areal
SV

SV
%

SA

SA
%

Totalt leveområde

6473

2422

8895

100

3490

54

102

4

spesielt viktige områder

153

46

199

2

83

54

0,1

0,2

trekkområder

145

44

189

2

86

59

0,1

0,2

utvekslingsområder

44

3

47

1

0

0

0

0

kalvingsområder

701

616

1317

15

545

78

0

0

vinterbeite

530

184

714

8

348

66

36

20

sommerbeite

860

446

1306

15

742

86

0

0

marginale områder

483

0

483

5

0

54

0

4

1%
34 %
46 %
54 %

Ikke verna SV

Ikke verna SV

39 %

Ikke verna SA

Verna areal SV

Verna areal SV
Verna areal SA

26 %

Fordeling verna/ikke verna areal i Setesdal
Vesthei

Fordeling verna/ikke verna areal i hel
leveområdet

4%

Ikke verna SA
Verna areal SA

96 %

Fordeling verna/ikke verna areal i Setesdal
Austhei

Verdien av verneområdene er Nasjonal, med grunnlag i at de er opprettet ved Kongelig
resolusjon, og innebærer vern av nasjonale verdier.
Påvirkning
Alternativ 1
0-alternativet innebær ingen endring av randområdene til verneområdene i planområdet.
…….
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Alternativ 1
Opprettelsen av Nasjonalt villreinområde påvirker eksisterende verneområder på flere vis:
-

vil fungere som randområde, med på sikt en mer samordnet forvaltningspraksis
en mer restriktiv praksis for fritidsbebyggelse
et strengere regime for etablering av nye tilbud innen tradisjonelt friluftsliv
etablering av hensynssone for villrein med føringer for kommende verneforvaltning i
spesielle fokusområder
mm

Dette vurderes som stor positiv påvirkning for verneområdene
Konsekvens
Sammenstilling av Nasjonal verdi og Stor positiv konsekvens gir
Stor positiv konsekvens
ved opprettelse av NVO mm for verneområdene i planområdet.
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4.2.4.

Biologisk mangfold

Status
Kartlegging av viktige naturtyper er gjennomført i kommunene i varierende grad i løpet av de
siste 10-15 årene. Offentlig informasjon om dette ligger tilgjengelig på Direktoratet for
naturforvaltning sine sider www.dirnat.no, og derfra er informasjonen i dette kapittelet hentet.
Det er registrert i alt 445 forekomster. Av disse er 91 kategorisert som svært viktige, 272 som
viktige og 82 som lokalt viktige.
NATURTYPE
Andre viktige forekomster
Artsrik veikant
Beiteskog
Bekkekløft og bergvegg
Bjørkeskog med høgstauder
Dam
Brakkvannsdelta
Deltaområde
Fossesprøtsone
Fuktenger
Gammel barskog
Gammel fattig edellauvskog
Gammel lauvskog
Gråor-heggeskog
Hagemark
Intekte høgmyrer
Ikke forsuret restomrÕde
Kalkrike områder i fjellet
Kalkskog
Kilder og kildebekker
Kroksjøer mm
Kystlynghei
Kystmyr
Kystfuruskog
Mudderbank
Naturbeitemark
Naturlig fisketomme innsjøer
Rik blandingskog
Rik edellauvskog
Rik kulturlandskapssjø
Rikmyr
Rik sumpskog
Sørvendte berg og rasmarker
Slåtte- og beitemark
Slåttemark
Stor elveør
Småbiotoper
Sterke tidevannsområde
Store gamle trær
Terrengdekkende myrer
Viktig bekkedrag

Svært viktige
5

6
1
1

3
2
3
5
5
7

Viktige
5
6
7
9
8
1
1
1

14

7
11
1

2

4

1
34

2

2

2

11
4
31

3
1

1
1

1
1

1
1
45

24

7
1

1
1

16
2
26
1
10

7
1
2

8
1

Lokalt viktige
14
1
1
1
1
1

3
1
8
2
7

12
1
2
1
1
1
10

6
5
1

sum
24
7
8
10
15
2
1
2
2
1
19
4
43
1
16
1
12
20
1
1
8
1
2
5
1
65
2
1
60
1
4
1
14
4
48
1
3
1
14
10
9

Påvirkning

Konsekvens
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4.2.5.

Landskap

Status
Planområdet omfatter en rekke sør-norske landskapstyper. Landskapstypene er oppgitt i
samsvar med Nasjonalt referansesystem for landskap (Puschmann, O. 2005).
Kartref.
5.1
5.2
5.3
5.5

Landskapregion
SKOG- OG HEIBYGDENE PÅ
SØRLANDET

12.1
12.2
12.3
12.5
12.6
12.7
12.8
14.1
14.2
15.1
15.2
16.1
18.2

DAL- OG FJELLBYGDER I
TELEMARK
OG
AUSTAGDER

22.1
22.2
22.3
22.5
23.1

FJELLSKOGEN
NORGE

I

SØR-

LÅGFJELLET I SØR-NORGE
HØGFJELLET I SØR-NORGE
HEIBYGDENE I DALANE OG
JÆREN
MIDTRE
BYGDER
PÅ
VESTLANDET

Underregion
SKOG- OG HEIBYGDER I VEST-AGDER
KNABENDALEN
ÅSERAL
SKOG- OG HEIBYGDENE PÅ SØRLANDET
TELEMARK
SETESDAL
TOVDAL/GJØVDAL
FYRESVATN
SKAFSÅ/VEUM
VESTVATNA
BYKLE
VINJE/MO
ÅSERALSHEIANE
FYRESDAL VESTHEI OG SETESDALSHEIENE
DYRAHEIO
KVANNEFJELLET
NUPSFONN
BJERKREIM/SIRDALSVATNET

OG

ØVRE SIRDAL
LYSEFJORDEN/FRAFJORDEN
JØSENFJORDEN
SAUDAFJORDEN/HYLSFJORDEN
RØLDAL/SULDALSVATNET

Påvirkning

Konsekvens
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4.3.

Samfunn

4.3.1

Demografi, verdiskaping og næringsstruktur

Status
Regional omtale:
ØF-rapport 08/2010 – fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge er utarbeidet etter oppdrag
fra Kommunal- og regionaldepartementet. Oppdraget var å gjennomføre en definisjon,
kartfesting og karakterisering av fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge.
Fra denne rapporten tar vi med oss resultater og konklusjoner som er relevante for vårt
planområde. Dette fordi resultatet utgjør et oppdatert og særdeles relevant forskningsmateriale
knyttet til samfunnsanalyser omkring demografi, arbeidsliv og næringsliv i fjellregioner, og
bruker resultatene til å peke på behovet for å utvikle en nasjonal fjellpolitikk.
Hva er en fjellkommune?
En fjellkommune er en kommune med minst 50% av sitt areal som ”fjellområde”.
Hva er fjellområde?
Fjellområde er alt areal minst 700 m.o.h. isolerte fjellområder som er mindre enn 5
km2 er luket bort. Områder som er mindre enn 700 m.o.h. men omsluttet av
fjellområde er lukket og inkludert i fjellområde.
Hva er tilliggende fjellkommuner?
Tilliggende fjellkommuner er kommuner med grense til minst en fjellkommune, der
fjellområdet utgjør mer enn 0% og mindre enn 50% av kommunens areal og med
vesentlig bruk og derfor innflytelse på forvaltning av et større fjellområde i kraft av
beitebruk
Ut fra disse definisjonene, er følgende ti kommuner i planområdet definert som
fjellkommuner:
Fyresdal, Tokke, Vinje, Bygland, Valle, Bykle, Sirdal, Forsand, Suldal, Odda.
Tilliggende fjellkommuner i planområdet er følgende fem:
Åseral, Kvinesdal, Bjerkreim, Gjesdal og Hjelmeland.
Det er kun Åmli, Strand og Hægebostad som ikke er omfattet av disse definisjonene, og dette
vil kommenteres senere i kapitelet.
Befolkningsutvikling
Befolkningspotensialet er beregnet for alle kommunene, og viser at fjellkommuner som
gruppe ligger markant under landsgjennomsnittet både når det gjelder status og utvikling siste
10 år. Samtidig må det nevnes at det er viktige unntak i planområdet – Gjesdal, Bjerkreim,
Forsand, Sirdal og Hjelmeland ligger alle godt over gjennomsnittet.
…………..mer!!!??
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Demografiske trender
Generelt har befolkningen i fjellkommunene i Sør-Norge falt med 5,6% mellom 1990 og
2010, men i tilliggende fjellkommuner har den økt med 4,3 %. For planområdet gjelder
følgende oversikt:
Tabell .. Tilvekst i og antall innbyggere
for kommunene i planområdet 1990 - 2010
kommune
Odda
Tokke
Bygland
Valle
Vinje
Åmli
Suldal
Fyresdal
Hjelmeland
Kvinesdal
Sirdal
Hægebostad
Bjerkreim
Åseral
Forsand
Strand
Bykle
Gjesdal

tilvekst
-15,0
-14,9
-12,4
-9,9
-7,0
-6,9
-6,6
-3,4
-2,9
1,9
3,7
5,4
10,4
13,5
15,0
17,4
33,2
40,5

antall
-1242
-409
-173
-141
-276
-138
-270
-49
-83
110
64
83
243
109
150
1661
242
2945

befolkning
2010
7047
2337
1223
1289
3641
1861
3849
1381
2774
5776
1790
1624
2583
917
1149
11206
970
10208

Bykle, sammen med Hemsedal, har størst befolkningsvekst i hele det sør-norske fjellområdet
med ca 30%. Veksten i Forsand, Gjesdal og Bjerkreim tilskrives nærhet til større by,
Stavanger. Åseral er i en unik situasjon med en vekst på 13,5%, tross halvannen times reisetid
fra nærmeste største by, Kristiansand.
Rapporten påpeker også at kommunene Bykle og Fyresdal har betydelig høyere innflytting
og/eller lavere utflytting enn forventet. Dette tolkes med at kommunene enten har en
sentraliserende rolle i fjellområdet eller har vellykkede strategier for å skape attraktive
lokalsamfunn i små og relativt isolerte kommuner.
Næringsstruktur
Det er gjennomført en analyse av næringsstrukturen i fjellområdet. Med unntak av Kvinesdal
og Odda, som har en overvekt av metall og maskinvare, og Hægebostad med overvekt av
trelast og treforedling, er det i resten av kommunene jordbruk og skogbruk som er svakt
overrepresenterte næringsstrukturer i forhold til nasjonalt gjennomsnitt.
Arbeidsledighet
Det er generelt lav arbeidsledighet i mange fjellkommuner, og dermed også høy
sysselsettingsgrad. Høyest sysselsettingsgrad finner vi bl.a. i Sirdal.
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Konklusjoner
Gjennom analysen av nevnte indikatorer og distriktsindekser mm, som det fører for langt å
trekke inn i denne sammenhengen, konkluderer rapporten med følgende:
”Fjelltopografi er en fellesnevner foren stor undergruppe av kommuner med lav
distriktsindeks og dermed krevende utviklingsbetingelser. Vi mener det er riktig å konkludere
med at fjellkommuners rammer for utvikling preges nettopp av de ressursmessige
forutsetninger og den lokaliseringsmessige situasjon som nettopp fjelltopografien gir. Disse
kan avvike fra det kommuner utenfor fjellområdet har. Det gjør det rimelig å vurdere behovet
for å lage en egen fjellpolitikk innenfor distriktspolitikken for bedre å adressere problemer og
muligheter som fjelltopografien stiller kommuner overfor.
Dette er et viktig spørsmål fordi Regjeringen har varslet at den vil legge mer vekt på en lokal
og regional tilpasning av sin utviklingspolitikk - slik det også ble referert tidligere vil
Regjeringen:
-

”skape samarbeid mellom lokale, regionale og statlige styresmakter for å bygge opp
under ei heilskapleg utvikling i fjellområda
legge til rette for ein lokalt og regionalt tilpassa politikk for å kunne utnytte fortrinn og
moglegheiter i fjellområda.” (KRD 2010)

Fjellfokus kan dermed nettopp gi en bedre tilpasset distriktspolitikk. Vi har fremhevet at
vernepolitikken etter naturmangfoldloven de facto er av de mest sentrale fjellpolitiske
regimene i dag. Målsettingen om å skape samarbeid mellom lokale, regionale og statlige
styresmakter vil være av særlig betydning her for å få til en vellykket blanding av proaktive
og bærekraftige utviklingsstrategier. Sentrale elementer i et slikt politikkfokus vil være
overland og i luftveis transportløsninger for å bedre tilgjengelighet til tilbud og markeder,
forsterket og tilpasset bærekraftig bruk av ressurser i fjellområder, en aktiv politisk og
virkemiddelmessig holdning til hvordan den økende rekreative bruken av fjellområder kan
bidra til lokal utvikling og også forstås som en type lokal utvikling.”
Villreinen som verdiskaper
Østlandsforskning har etter oppdrag fra Rogaland fylkeskommune på vegne av andre berørte
fylkeskommuner i regionalplanarbeidet, utført prosjektet ”Villreinen og villreinfjellet som
kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling. Arbeidet er konsentrert omkring økonomisk
verdiskaping der villreinen og villreinfjellet ses på som kilden til dette. Konklusjonene fra
rapporter er oppsummert som følger:
-

-

indikatorene folketall, sysselsetting og inntekt viser ingen generell forskjell mellom
kommuner med eller uten villrein
villrein gir grunnlag for opplevelser av fjell og villrein
salg av jaktkort er den verdikjeden som er mest utnyttet til verdiskaping
det tilbys også jaktpakker, som er jaktkort sammen med tilleggstjenester, der det
oppgis to hovedtyper:
o firma/venner som kjøper jakt og overnatting
o eksklusiv jakt på storbukk med alt inkludert
jaktpakker kan skape lokale ringvirkninger ved et utvidet samarbeid mellom tilbydere
av div. tjenester. Jaktpakken har utviklingspotensial
det omsettes knapt villreinkjøtt ”over disk”, og det er god tilgang på tamreinkjøtt
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-

verdiskaping basert på opplevelse er lite utviklet, og vanskelig å utvikle pga
sårbarheten for forstyrrelse
bør satse mer på naturbaserte tilbud med ”villreinkomponenter”, altså kulturminner,
historie og kunnskap, framfor direkte observasjon
det vurderes mest relevant å inkludere villrein som ett av flere element ved utnytting
av villreinfjellet – det bør være en del av ”mangesysleriet”
villrein som merkevare er usikkert punkt – kan være egnet i forhold til nisjemarkeder.
Må få fram det unike ved villrein, og skille den fra det samiske og tamreindrift
villrein bidrar positivt til bolyst og bidrar til bygging av identitet og historie, særlig for
enkelte grupper
det bør legges vekt på kommunale og regionale strategier for utvikling av fjellet der
villreinen er ett element og der det tilbys ulike typer produkter.
det må gis rammebetingelser som gjør næringsutvikling mulig, og satses på bruk som
gir ringvirkninger og utvikler nettverk
pilotprosjekter og sertifisering bør testes
det bør legges vekt på en offensiv kunnskapsspredning som bidrar til et positivt bilde
av villreinen og villreinfjellet

Verdien av levende bygdesamfunn settes til Nasjonal, da det er et uttrykt nasjonalt mål å
opprettholde levende bygdesamfunn i hele landet.
Påvirkning
Oppretting av NVO påvirker lokalsamfunnene bl.a. slik:
- sikre villreinen som ressurs og grunnlag for opplevelse og næring
- avklaring av interesser, tydeligere forvaltningsregime i fjellområdene
- klarere rammer for lokal næringsutvikling opp mot og i fjellområdene
- grunnlag for styring av ferdsel
- grunnlag for regionalt samarbeid og tilskuddsordninger o.l.
- grunnlag for regional profilering
Samlet sett vurderes påvirkningen av lokalsamfunnene å være liten positiv. Dette grunngis i at
det ikke er store strukturelle og forvaltningsmessige endring som gjøres, men mindre grep for
å ”rydde opp i” uklarheter innen forvaltningen. Det er opp til kommunene selv å benytte seg
av disse regionale mulighetene gjennom politiske vedtak. Det er også relativt små endringer i
forhold til dagens forvaltningssituasjon, med unntak av en formalisering av en felles enighet
om å ta vare på villreinen kombinert med bygdesamfunnene. Dette oppfattes likevel ikke som
en stor påvirkning av lokalsamfunnene, men det kan og bør få positive følger på sikt.
Konsekvens
Sammenstillingen av Nasjonal verdi og Liten positiv påvirkning gir konsekvensen:
liten/middels positiv konsekvens
ved gjennomføring av Heiplanen
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4.3.2

Hytter

Status
I følge Statistisk sentralbyrå oktober 2010, er det registrert 24395 hytter i de 18 kommunene,
derav 14931 fritidshytter i planområdet. Det har vært en kraftig økning i antall hytter i
kommunene siste ti år, slik det går fram av figur .., som inkluderer hytter i hele kommunen.
For Vinje og Odda sin del må mye av veksten tilskrives hytteområder utenfor planområdet til
Heiplanen. Sirdal skiller seg sterkt ut fra de andre kommunene i planområdet, med en
gjennomsnitt tilvekst på ca. 300 hytter pr år i siste tiår.
Ant. hytter og økning 2000-2009
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ant. hytter ant. hytter i
(hele
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planområdet
kommunen) kommunen
Bjerkreim

1,2

743

Bygland

0,7

945

Bykle

1,6

2256

Forsand

0,7

629

Fyresdal

1,1

1311

Gjesdal

1,5

897

Hjelmeland

1,0

1262

Hægebostad

1,4

797

Kvinesdal

1,2

1420

Odda

0,8

1338

Sirdal

2,1

3300

Strand

6,8

1390

Suldal

1,0

1879

Tokke

1,1

1291

Valle

0,8

1142

Vinje

1,2

4150

Åmli

0,7

833

Åseral

2,2

1909

269
945
2256
144
963
700
157
201
551
64
3149
15
675
791
1142
642
594
1673
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Ringvirkninger av hyttebygging
Forskningsrapporten – Ringvirkninger av hyttebygging belyser i hvilken grad og på hvilke
betingelser fritidsboliger kan støtte opp om eksisterende bosetting og sysselsetting, og i
hvilken grad og på hvilke betingelser fritidsboliger kan utvikle og støtte opp om lokal
verdiskaping og næringsutvikling.
I matrisennedenfor er det oppsummert og anskueliggjort valgt måte å kategorisere virkninger
på, og viktige parametre som kan ha betydning for virkningene i positiv eller negativ retning.
??????????:
Fig.1.

Former for økonomiske virkninger av fritidsboliger og faktorer som påvirker form og størrelse.

Påvirker’

Virkningsområde
Kommunaløkonomiske:

Lokalisering:
(avstand til hjem,
senter
og
rekreasjon
/aktivitetsområder, osv)
VAR, beredskap

Lokaløkonomiske:
(virkninger
som
kommer på kort sikt)

Avstand
senter,
handelstilbud/
tettstedshierarki

Nærings‐/
bygdeutvikling:
(virkninger som kan
komme på lang sikt)

Aktivitets‐/turisttilbud, lokale
tilbud (vaktmester, ved,
brøyting, ol.), løype‐kjøring,
antall enheter, ’pendling til
byen’

lokalt

Organisering:
(av
utbyggingen,
entreprenørvalg, drift og
vedlikeholdsansvar, osv.)
VA utbygging og drift, veg‐
vedlikehold/brøyting,
utbyggingsavtaler,
rekkefølgebestemmelser
Utbyggingstakt, ferdighus/
snekkeroppsatt, total‐/del‐
entreprise, lokal nærings‐
struktur
Grunneierlag,
fellesløsninger utbygging/
arrondering,
næringssamarbeid

Standard:
(vegtilgjengelighet,
strøm,
vann/
avløp/renovasjon,
bredbånd, annen infra)
Eiendomsskatt, VAR, helse‐
pleie‐omsorg,

Bruksfrekvens,
tilgjengelighet (bil)

lokal

Bruksfrekvens,
antall
enheter, ’pendling til byen’,
hytteeiernes involvering i
lokalt utviklingsarbeid

Nærings-/bygdeutviklingsmessige virkninger
Viktige argumenter for å vurdere/satse på utbygging av fritidsboliger i mange kommuner er
nærings- og bygdeutvikling på lengre sikt. Reiseliv/fritidsboligutbygging blir sett på som en
av få næringsaktiviteter som kan bidra til å opprettholde bosetting og sysselsetting i
distriktene da jordbruk og annen distriktsorientert virksomhet er blitt stadig mer effektivisert
og vanskeligere å drive lønnsomt. Fokus blir ofte satt på destinasjonsutvikling, der
’fjellandsbyer’ lokalt kan framstå som de beste alternativer, ofte med grunneiere som
pådrivere. Et viktig poeng er imidlertid at salg/bortfeste av tomter i første omgang kun er en
ren formuesomplassering, men som kan være nødvendig for å løse ut kapital. I hvilken grad
dette så kan bidra til lokal nærings- eller bygdeutvikling avgjøres imidlertid av hvordan og
hvor denne formuen brukes i neste trinn. I ’villreinkommunene’ er det vel neppe aktuelt å
vurdere åpning av helt nye områder i tilknytning til planområdet, så vi legger først og fremst
vekt på muligheter og forutsetninger i tilknyting til eksisterende områder med fritidsboliger.
Lokalisering, lokale tilbud, attraksjoner og aktiviteter og standard kan til en viss grad ’styre’
eiernes motiv for å eie/bruke fritidsboligen. Lokalisering, planlegging og utbygging tilpasset
’moderne rekreasjonsutøvere’ vil derfor intensivere bruken av avgrensede områder, mens
andre utbyggingsmodeller kan ekstensivere arealbruk både til bygging og ferdsel. Det er
derfor ikke likegyldig hvordan en lokaliserer og planlegger framtidige utbygginger.
Resultatene viser at friluftsliv og rekreasjon er viktige motiver for eie og bruk av hytter, men
at friluftsliv og rekreasjon ikke kan behandles som et enhetlig fenomen. Undersøkelsen viser
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at hytteeierne vektlegger forskjellige dimensjoner ved rekreasjon og friluftsliv vekt ved
anskaffelse av og eierskap til fritidsboligen.
Hele 93% av hyttene hadde vært brukt som utgangspunkt for friluftsliv siste år.
Rapporten konkluderer med at det ved gjennomtenkt planlegging er mulig å redusere negative
effekter på naturgrunnlaget av friluftsliv ut fra hyttene. De viktigste tiltakene er:
- Hyttebyggingen trekkes så langt vekk fra sårbare områder som mulig.
- Indirekte kan ferdselen ut fra hyttene begrenses ved at en setter maksimumsstandarder for
størrelse og standard. Vinterstid vil det være viktig å begrense brøyting helt fram til
hyttene.
- Kanalisering av ferdselen gjennom skiløyper og merking/skilting av stier. Slik
tilrettelegging må imidlertid ta utgangspunkt i hva som er naturlig turmål og attraksjoner i
det enkelte område.
- Omlegging av stier og skiløyper. Det er sannsynlig at omlegging av skiløyper vil ha større
effekter på ferdselsmønsteret enn omlegging av stier på kort sikt. Dette fordi stiene fortsatt
vil ligge der om merkingen fjernes, slik at den fysiske framkommeligheten fortsatt er god.
Skal omlegging av stier ha noen effekt blant brukere som er erfarne friluftslivsutøvere og
godt kjent i området slik mange hytteeierne er, bør omleggingen suppleres med
informasjon (f.eks. om at ferdsel bør unngås i området i bestemte perioder), og de nye
rutene bør gå til attraktive turmål. Når det gjelder skiløyper påvirker disse den fysiske
framkommeligheten såpass mye, at en omlegging sannsynligvis vil ha en relativt stor
effekt også på kort sikt.
For å kunne si noe mer sikkert om forskjeller i adferd mellom ulike typer av
utbyggingsmønster, trengs nye undersøkelser.
Det er altså ikke tvil om at det trengs mer forskning og systematisert kartlegging på dette
området, det er heller spørsmål om hvor man skal starte.
Påvirkning
Oppretting av NVO innebærer byggeforbud for nye fritidshytter. I denne sonen, som i stor
grad er vernet areal i Vest og stølsområder, fjellskog og fjellområder i Austheia, er det
allerede i dag restriksjoner på utbygging av nye hytter. I randsonen/bygdeutviklingssonen vil
det fortsatt være rom for spredt hyttebygging. Opprettelsen av NVO innvirker lite på
hyttebygging ift dagens situasjon. Det vil kunne føre til en noe mindre spredt utbygging i
fjellområdene, noe som kan vurderes som negativt sett ut i fra lokalpolitisk ståsted.
Påvirkningen vurderes å være liten negativ når det gjelder selve hyttebyggingen.
Samtidig innebærer Heiplanen en forsterkning av krav til løypenett i hyttenære områder, der
det skal tas hensyn til villreinen. Dette kan oppfates som en positiv påvirkning av heiplanen
på hytter og bruken av disse.
Påvirkning ang. hyttebygging vurderes som liten negativ
Påvirkning på bruken av hyttene vurderes som liten positiv
Konsekvens
……..
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4.3.3.

Reiseliv

Status
Det er i denne rapporten registrert 193 bedrifter i og nær ved planområdet som driver med en
eller annen form for reiselivsvirksomhet. Det regnes som sannsynlig, uten at det er gjort
konkrete undersøkelser, at disse bedriftene kan bidra til aktivitet opp i mot og inn i
fjellområdene. Disse er i denne sammenhengen delt inn i følgende skjønnsmessig
hovedgrupper av tilbud, med antall i parantes:
Camping (45)
Gardsturisme (17)
Hotell (21)
Overnatting (17)
Turisthytte (3)
Utleie (90)

- tradisjonelle tilbud med hovedvekt på camping
- der bedriften selv markedfører seg som gardsbedrift
- overnattingstilbud utenom hotell o.l.
- utvidet tilbud ift tradisjonelle turistforeningshytter
- utleie av hytte, hus o.l., noen i kombinasjon med camping

Det må utføres forskning for å finne fram til mengden aktivitet disse bedriftene genererer.
Liste over viktige destinasjoner o.l.??????
Verdien settes samlet sett til regional (kun Hovden figurerer på nasjonal ”ti på topp” ift alpin
for eksempel)
Påvirkning
- Avklaring av bruks-/tilretteleggingsområder
- Økt mulighet for profilering av NVO, villrein, løypenett mm
- Økt mulighet for og støtte til utvikling miljøvennlige tilbud / grønt reiseliv
…..liten positiv ?......
Konsekvens
… liten/middels positiv konsekvens..
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Figur.. Oversikt over reiselivsbedrifter i og nær planområdet
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4.3.4.

Landbruk og næringsutvikling

Status
Beitebruk
Skogbruk
Annen næringsvirksomhet
Landbruk og næringsutvikling

I den regionale planen bør det inngå:
 En omtale av utmarksnæringene og de mulighetene og utfordringene disse
næringene har. I forhold til villreinen spesielt er det viktig å tydeliggjøre at
utmarksnæringene har sitt vekstpotensiale knyttet til økt verdiskaping gjennom
kvalitet i produkter som leveres, og ikke aktiviteter som har vesentlige utslag på
ferdsel.
 Retningslinjer for nye områdegrep for fjell, skog og stølsdaler der det er
utviklingspotensiale for en bærekraftig utvikling av utmarksnæringene. Plangrepene
vil være kommuneplan eller kommunedelplan med aktiv bruk av bestemmelser etter
§11-11 eller områderegulering etter § 12-2.
 I den regionale planen bør behovet for en koordinert forvaltning innenfor og utenfor
verneområdene fremheves. Dette kan både sikre forutsigbarhet for utmarksnæringene,
villreines levevilkår og andre viktige miljøhensyn. Spørsmålet bør også følges opp i
den regionale planens handlingsdel.
Resultatet fra prosjektet ”Gråberg til gull”.
Landbrukstelling 2010 – se på resultater mot slutten av 2010 – bl.a. om ”andre næringer”
Påvirkning

Konsekvens
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4.3.5.

Friluftsliv, jakt og fiske

Friluftsliv
Status
……
Påvirkning
NINA-rapport 551 Ferdsel i villreinens leveområder utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag når
det gjelder temaet friluftsliv/ferdsel og villrein.
Kort oppsummering av rapportens konklusjoner:
Det er blant annet mer enn nok kunnskap til å kunne si at utbygging av infrastruktur i randsonene og inne i
villreinområdene, og ferdsel og trafikk som følge av dette, har medført betydelige endringer i villreinens atferd
og arealbruk.
Viktige forskningsmål fremover vil være å få bedre dokumentasjon på hvilken funksjonell betydning ferdselen
har på villreinens biologi og bestandsdynamikk.
På samme måte som verneområdene i større grad beveger seg fra en ”vernefase” til en ”driftsfase”, vil også
villreinens områder ha større krav til mer fleksible forvaltningsløsninger. Følgelig kreves mer presis kunnskap
om bruk, ferdsel og effekter av denne.
Data fra Rondane 2009 viser at folk i stor grad benytter seg av eksisterende infrastruktur, og det meste av
ferdselen er konsentrert til noen viktige utfartsområder og langs hovedstinettet. Med utgangspunkt i to metoder
ble det identifisert at omlag 90 % (henholdsvis 88 % og 91,5 %) av de besøkende til Rondane hovedsakelig
ferdes langs hovedstinettet, og ferdselen er da hovedsakelig knyttet til arealer med stor grad av tilrettelegging.
Menneskelig ferdsel langs faste løyper og stier kan potensielt oppfattes som en lineær struktur og barriere. Vi
viser et eksempel fra Rv45 og Bjørnevatn-området i Setesdal Austhei, som er en tydelig barriere med veg,
hyttefelt og kraftutbygging, og hvor vi har tilgang til et betydelig datasett fra radiomerka dyr. Resultatene herfra
samsvarer med andre forskningsresultater som viser at slike strukturer kan fungere som barrierer og at de derfor
kan være til større eller mindre hinder for dyras normale arealbruk.
Funksjonelt er dyretrekket over Rv45 knyttet til reinens veksling mellom geografisk atskilte vinterbeiter,
kalvingsområder og sommerbeiter. Påvirkningen av trekkorridoren ved Bjørnevatn og muligheten for at denne
skal mistes som følge av menneskelig aktivitet, er et godt eksempel på det vi kan kalle funksjonelle effekter.
Vi ser at dyra i gjennomsnitt hadde større avstand til stinettet og at de samtidig brukte relativt små områder, som
igjen ser ut til å være knyttet til variasjon i ferdselsintensitet.
Analysene viste også at både avstand til veg, hytter og løypenett hadde en betydelig effekt i modellene, og at
avstand til det merka stinettet hadde størst effekt i modellen for sommersesongen.
Vi har i rapporten forsøkt å vise eksempler på forholdet mellom ferdsel og villrein. Dette er for en stor del
generell kunnskap som gir viktige bidrag til å forstå hvordan reinen responderer på ferdsel av ulik karakter, med
ulik intensitet og på ulike skalanivåer. Men denne type dokumentasjon har begrenset verdi hvis man ikke er i
stand til å konkretisere denne generelle kunnskapen i forvaltningsplaner og etterprøvbare forvaltningsmål. En
mulig framgangsmåte i det pågående arbeidet med regionale arealplaner for villreinområdene, er å ta
utgangspunkt i det vi har kalt for fokusområder. Dette er områder hvor en gjennom ulike prosesser, utredninger
og forskning har vist at det er spesielle konflikter mellom mennesker og villrein. Barrierevirkninger og
diskusjonen rundt funksjonelle effekter ved Rv45 og Bjørnevatn-området i Setesdal Austhei er et godt eksempel
på et slikt fokusområde. Vi har på basis av egne data og tidligere forskning, innspill som har framkommet
gjennom lokale prosesser og med basis i resultater fra en dialogprosess i Snøhettaområdet, satt opp en tabell over
aktuelle fokusområder i flere villreinområder.
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En fornuftig strategi vil være å beskrive hovedproblemet i fokusområdene, sette opp mål for framtidig utvikling
og lage en plan for videre datafangst for å teste måloppfyllelsen i fokusområdene. Planlegging og forvaltning vil
da sette fokus på kjernen i problematikken, ikke alltid bare mellom villrein og ferdsel, men også til arealer med
konflikter mellom ulike brukerinteresser.

Figur 2. En prinsippskisse som viser hvordan bruken av et fjellområde kan ordnes langs en gradient fra ingen
tilrettelegging (perifere omr., villmark) med få brukere til sterk tilrettelegging (T-merka stier, bruer, informasjon,
kart) og sentrale områder med servicefunksjoner (parkeringsplasser, turisthytter, besøkssenter mm.). Brukerne
har aktiviteter eller preferanser for områder som ivaretar sine interesser, og velger området etter dette, fra de som
her helt spesielle krav (f. eks. til det å være langt fra folk, fiske, klatring, toppturer) til de som ikke har så store
forventinger eller krav til fjellområdet (dagsturer etc.). Den største delen av området har en enkel tilrette-legging,
med små stier og tråkk og andre enkle tilretteleggingstiltak som ikke er utført systematisk. Enkelte området med
enkel tilrettelegging kan ha stor trafikk, p.g.a. for utfart fra for eksempel et hytteområde.

Med bakgrunn i resultatene som er presentert i rapporten, og de ulike elementene som er drøftet i
den generelle diskusjonen, mener vi forvaltningen har et behov for å:
1. Prioritere mellom viktig og mindre viktig påvirkning av villreinens leveområder, identifise-re
fokusområder og å sette mål for utviklingen av fokusområdene
a. For hvert fokusområde må det vurderes om en har nok kunnskap til å sette i verk tiltak som
oppfølging av planarbeidet, eller om mer kunnskap må innhentes
b. Måla som defineres må utformes slik at de er etterprøvbare, og tar hensyn til naturlig variasjon
c. Måla bør sammenholdes med tilgjengelig og kostnadseffektiv metodikk for data-innsamling
2. Etablere rutiner som gjør det mulig å etterprøve måloppnåelsen og dokumentere i hvil-ken grad
utviklingen i villreinens leveområder er i samsvar med miljømåla som er satt for ett gitt område.
Eksempler på data som kan dokumentere måloppnåelsen:
a. Villreindokumentasjon (Obs., GPS-data, beitekart etc.)
b. Data som dokumenterer fysiske endringer (infrastruktur, tilrettelegging, utbyg-ginger, tekniske
installasjoner etc.).
c. Data som dokumenterer ferdsels- og bruksendringer (automatiske tellere, intervjuundersøkelser etc.).
d. Data som dokumenterer forvaltningsmessige endringer (påbud, forbud, verne-regler,
bestandsmål etc.).
3. Videreutvikle strategier og arenaer for brukermedvirkning, der det er en kontinuerlig dia-log om
problemstillingene og implementering av kunnskap blant brukere, forvaltere og beslutningstakere.
Slik kan en opparbeide nødvendig aksept, forståelse og kapasitet for forvaltningen på tvers av
etablerte sektorinteresser.
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Mangler kart over vintermerka stier
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Overnatting i DNT-hytter - se vedlegg
Alpinanlegg
Antall betalte skidager

Jakt

Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland

2004-2005
2005-2006
Jegere
på Jegere
villreinjakt
villreinjakt
388
750
203
256
229
253
395
444
225
706

2007-2008
på Jegere
villreinjakt
680
268
186
283
637

2008-2009
på Jegere
villreinjakt
723
289
199
308
575

2009-2010
på Jegere
villreinjakt
770
380
200
280
590

på

Sirdal ligger blant topp ti i Norge for rypejakt, med i underkant av 3000 felte ryper av ca 300
rypejegere.

Fyresdal
Tokke
Vinje
Åmli
Bygland
Valle
Bykle
Åseral
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal
Bjerkreim
Gjesdal
Forsand
Strand
Hjelmeland
Suldal
Odda

2008-2009
Jegere
utbytte
160
80
580
30
170
300
260
210
:
130
540
20
50
100
:
120
170
160

2009-2010
med Jegere
utbytte
130
70
570
30
160
310
250
190
:
110
580
30
50
100
:
110
240
170

med

Fiske
Oversikt over tilbud:
..?..
Påvirkning jakt og fiske
Det ligger ingen føringer eller mål mm som vil kunne føre til endringer i tilfanget av jakt og
fisketilbud. Slike endringer tilligger ikke denne regionale planen.
Påvirkningen vurderes til å være nøytral
Konsekvens
Ingen
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4.3.6.

Motorisert ferdsel

Status
snitt disp. pr år 2002 - 2009
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Dispensasjoner gitt etter lov om motorferdsel §6 og forskrifta §5&§6
Lovlig scooterbruk
SNO / oppsyn
Kraftselskap
Verdien er regional / lokal - avhengig av bruker (statlige selskap kontra lokalt landbruk)
Påvirkning
Krav om kommunale motorferdselplaner
Forventning om strengere dispensasjonspraksis og bedret leietilbud
Påvirkning vurderes å være litt positiv i forhold til nasjonalt mål om å redusere annen bruk av
motoriserte kjøretøy til et minimum, samt for grunnlaget for økt inntenkt knyttet til
leiekjøringstilbud.
Konsekvens
Regional / lokal verdi satt i sammenheng med litt positiv påvirkning gir
liten positiv konsekvens
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4.3.7.

Kulturminner og –miljø

Status
Verdi - nasjonal - regional - lokal
Påvirkning
Bedret kartgrunnlag for kommunene og andre
Økt fokusering på brukspotensial
Økte muligheter for støtte til tiltak og næringsutøving
Påvirkning - liten/stor positiv
Konsekvens
= liten - stor konsekvens
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4.3.8.

Energi

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi
m.m.
§2.1.
For søknader som omfattes av plan- og bygningsloven kapittel 14 skal konsekvensutredninger
vedlegges søknaden.
Reglene om innsigelse i plan- og bygningsloven §§ 5-4 til 5-6 gjelder så langt de passer ved
behandling av søknader om konsesjon etter § 3-1 i denne lov. De samme organer som gis
innsigelsesrett etter plan- og bygningsloven, gis også klagerett på konsesjonsvedtaket etter
reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Departementet gir nærmere forskrifter om bruk av
innsigelse i konsesjonssaker etter denne lov.
Plan- og bygningsloven
§5.4.
Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens
arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning,
eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde.
Andre kommuner kan fremme innsigelse mot forslag til slike planer i spørsmål som er av
vesentlig betydning for kommunens innbyggere, for næringslivet eller natur- eller
kulturmiljøet i kommunen, eller for kommunens egen virksomhet eller planlegging.
Konsesjonsmyndigheten er NVE.
Sjekk tekst fra innstilling om vindkraft i Rogaland
1. Vannkraft

Status
Påvirkning
Konsekvens
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2. Småkraftverk
http://www.nve.no/no/Energi1/Fornybar-energi/Vannkraft/Ressurskartlegging/
Fyresdal kommune
Skræi og Skerde Kraft – Nystøylbekken. Årlig prod. 5,92 GWh – på høring
Vinje kommune
Holldal kraft AS - Holldal kraftverk. Årlig prod. 3,5GWh
.. nødvendig??
Det er en rekke søknader om små kraftverk inne til behandling i NVE.
Det er gitt en del konseksjoner for små kraftverk i og like utenfor planområdet, og det
er også regisrert søknader i villreinens leveområde
Problemstilling
Små kraftverk innebærer etter måten små inngrep i naturen. I følge flere
konsekvensutredninger om mindre kraftverk, vurderes oftest anleggsperioden å være den mest
kritiske i forhold til slike kraftanlegg.
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3. Vindkraft
Status
Ifølge NVE er status pr 10/2010 følgende ang. søknader om vindkraftanlegg i planområdet
Telemark,
Aust-Agder,
Hordaland
- ingen søknader/konsesjoner
Vest-Agder - Tonstad, Sirdal kommune, i marginalt leveområde/randsone (behandling
2012-2014)
Rogaland
- Gilja, Gjesdal kommune, i randsone uten villreinstatus (behandling 20122014)

4.3.9.

Samferdsel

Brokke – Suleskar

E134

RV 9

Anleggsveier med allmenn interesse

Landbruksveier

67
Regionalplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei
ARBEIDSUTKAST!

4.4.

Sammenstilling og oppsummering

Virkning av opprettelse av NVO på utvalgte tema
Tema
INON
Verneområder
Biologisk
mangfold
Landskap

Verdi

Påvirkning

Konsekvens

Kommentar

Reiseliv
Hytter
Landbruk
Friluftsliv
Jakt og fiske
Motorisert
ferdsel
Energi
Samferdsel
Villrein
Virkningen på villrein ved opprettelse av NVO
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4.4.1.

Oppsummering - ”vern og bruk”

????????????
I følgende tabell er listet opp en del tema knyttet til begrepet ”bruk og vern”. Denne planen
skal balansere forholdet mellom sikring av villreinens leveområde - uten bruk av
virkemiddelet” vern - med et levende bygdemiljø. Sistnevnte er i denne sammenhengen sterkt
assosiert med landbruket, og det er derfor framhevet som eget tema her. Tabellen er en
oppsummering av konsekvensene av retningslinjene i planen, og må ses i sammenheng med
vurderinger i kapittel 4, status og konsekvensutredning.
Følgende ”verdiskala” er brukt, med grunnlag i endring fra dagens situasjon for det aktuelle
temaet:
0 = ingen/liten endring
+ = positiv endring. Sikring/framheving/fokusering av temaet gjennom planløsningen
- = negativ endring.

NVO
Villrein
Sentrale funksjonsområder
Trekkområder
Ytre leveområder

+
+

Randsone

kort begrunnelse

0/+
0/+

Landbruk
Tradisjonelt landbruk
”Nye” næringer
Skogsdrift / landbruksveier
Beiting

0/+
+
0
0

0/+
+
0
0

Småkraftverk

0/+

+

Annet
Reiseliv
Friluftsliv
Arealforvaltning

+
0/+
+

0
+
+
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5.

Handlingsdel

Følge opp/oppsummere/liste opp tiltak, handlinger og kunnskapsbehov i retningslinjer og
vurderinger gjort i status/KU kapitelet.
5.1.

Oppfølgingsansvar

Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Villreinnemnd
Miljøverndepartementet
m.fl.
5.2.

Organisering

Heiplan - råd…?
Tilsvarende er foreslått på Hardangervidda og Rondane
Knytte opp mot SVR-styret, som utvides 1 -2 ganger årlig?
5.3.

Tiltak/handlinger

Sti- og løypeplaner
Kommunale motorferdsel-planer
Revidere kommuneplaner
Jaktforvaltning - samordning med tellende areal?
Kommunale planer for småkraftverk ?
Starte arbeid for profilering av villrein i regionen?
Grunnlag for å starte arbeid med regionale parker?
Grunnlag for utvikling av tilbud innen grønt reiseliv
Utvikle en ny samarbeidsarena mellom villrein- og arealforvaltningen for å få tilbake
villreinen i Vest og Sør
Kunnskapsbehov
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VEDLEGG
Organisering
Planarbeidet er organisert som et prosjekt, og har hatt følgende organisering (se vedlegg .. for
fullstendige navnelister):
Styringsgruppe for planprogrammet
- besto av ordførere/politisk representant fra 16 kommuner (Odda og Strand valgte å
ikke være aktive deltakere), fylkesordfører fra aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland,
vara-fylkesordfører for Telemark
- Leder: Thore Westermoen, fylkesordfører i Vest-Agder
- Nestleder: Laila Øygarden, fylkesordfører i Aust-Agder
Styringsgruppe for planarbeidet
- besto av de samme medlemmene fra kommunene og fylkene, med unntak av Rogaland
og nå også Hordland, som er representert ved fylkestingsmedlemmer
- Leder: Thore Westermoen, fylkesordfører i Vest-Agder
- Nestleder: Olav Urbø, ordfører i Tokke kommune
I begge styringsgruppene har det også vært arbeidsutvalg (se tabell)

Planfaglig nettverksgruppe
- for planprogrammet besto gruppa av administrative representanter for
fylkeskommunene, og disse hadde ansvar for oppstartsprosesser og utarbeidet forslag
til planprogram
- i planarbeidet besto gruppa av administrative representanter fra alle kommunene og
fylkene, samt fylkesmennene og villreinnemnda
Prosjektleder
- John Jastrey, Rogaland fylkeskommune, ble ansatt 14. mai 2009 i et treårig
engasjement, og har hatt ansvar for prosessen f.o.m. godkjenning av planprogrammet.
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VEDLEGG
FDP Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene
Mål og forvaltning

Målsetninger
Ein syner til kap. 2 i ”Fleirbruksplan for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane, hovudprosjekt sluttrapport
1994”. I høyringsrunden til sluttrapporten var det stort sett semje om måla og retningslinene, men det
vart peika på at målformuleringane med fordel kan arbeidast vidare med for at dei kan bli tydelegare.
Styringsgruppa for Fleirbruksplanen vedtok likevel å ikkje endre målformuleringane. Sjølv om måla slik
dei ligg føre i sluttrapporten er ei blanding av mål og verkemiddel, har ein ikkje endra dei fordi det
tidligare har vore så grundig ei andsaming av dei. Desse målsettingane skal ligge til grunn for all
planlegging og utvikling i heia:
1. Heieområdet utgjer produksjonsgrunnlaget for landbruk, jakt og fiske. Forvaltinga av fjellet må ta
vare på verdiar og naturressursar for komande generasjonar.
For å oppretthalde levedyktige grendelag må naturleg tilvekst kunne utnyttast, opp mot tolegrensa,
som eit viktig element i næringsutviklinga på kort og lang sikt.
2. Det er eit overordna mål å forvalte villreinen, og dei leveområda han treng, slik at stamma overlever
i livskraftig tilstand. Difor må kalvingsplassar, viktige trekkområde og beite vernast mot inngrep og
ferdsel.
3. Heilskapen, dei urørde områda som står att, og resten av dei viktige vernekvalitetane i Setesdal
Vesthei – Ryfylkeheiane, må sikrast for framtida.
4. Friluftsinteressene i fjellområda er av nasjonal verdi. Det er eit mål å ta vare på og legge til rette for
eit aktivt friluftsliv og naturopplevingar, noko som kan legge eit positivt grunnlag for lokal
næringsverksemd.
5. Framtidig forvalting må leggast opp etter eins rammer, der det er viktig at tiltak, inngrep og ferdsel
vert kanalisert til dei områda der konfliktane vert minst. I framtida må ein sikre at det vert ei lik
forvalting av området, uavhengig av kommune- og fylkesgrenser.
6. Gjennom grunneigarsamarbeid kan ein gjere konfliktane i heieområdet mindre. Det er difor eit mål å
arbeide for vidare utvikling av samarbeid mellom grunneigarane. I den vidare forvaltinga av
heieområdet vil grunneigarsamarbeid telje som ein positiv faktor i samband med handsaming av
næringssaker.
7. Ein må søkje å samle mest mogeleg materiale kring kulturhistoria knytt til heieområdet. Der
tilrettelegging er i samsvar med lokale, regionale og nasjonale interesser, bør ein synleggjere
kulturminna gjennom rehabilitering, merking på kart og/eller i terrenget, ved omtale o.s.b..
8. Dersom kraftsituasjonen tilseier auka utbygging, skal ein fyrst og fremst konsentrere denne til
eksisterande anlegg og få til ei optimalisering av desse utan nye reguleringsmagasin.
Føresetnaden er at dette er forsvarleg med omsyn til miljøpåverknader og økonomi.
9. Det er eit mål å formidle mest mogleg informasjon/ kunnskap om heieområdet sine verne- og
brukarkvalitetar og tolegrenser for ferdsel til dei ulike interessegruppene. Dette vil skape grunnlag for
gjensidige forpliktingar kring ei langsiktig forvalting av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane.

RETNINGSLINER FOR YTRE PLANOMRÅDE
Ytre planområde samsvarar med områdetype 1 i Fleirbruksplanen. Retningslinene her er difor dei
same som for områdetype 1 i Fleirbruksplanen. Retningslinene må sjåast på som intensjonar for det
vidare arbeidet. Ein må få lovheimlar i plan- og bygningslova og i særlover.
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”Yttergrensa for planområdet skal omfatte alt areal som nyttes av villrein i dens årlig syklus….
Områder som bar nyttes år om anna i forbindelse med harde vintre, er det svært viktig blir omfattet av
flerbruksplanen. (Dette gjelder ikke områder som kun er benyttet av rein på 70-tallet i forbindelse med
det altfor høye tallet på dyr som da fantes i heia). Innenfor de områdene som villreinen benytter, er det
ønskelig at også områder som alt er regulert til andre formål blir omfattet av planarbeidet. Bare svært
tungtveiende hensyn gjør at ikke alt villreinareal skal med i planområdet.”

Om naturgrunnlaget og næring
• Naturressursane i området skal kunne nyttast til det beste for fast busetting gjennom friluftsliv og
næring (landbruk, utmarksnæring og reiseliv) utan at verdien av naturressursane vert mindre for
komande generasjonar. Vidare skal forvaltinga av området ta vare på lokale, regionale og nasjonale
natur- og kulturverdiar og friluftslivsinteresser.
Om ferdsel
• Ved tilrettelegging for ferdsel gjennom merking av sti og skiløyper skal det takast særskilde omsyn til
dei aktuelle områda si tolegrense for ferdsel.
• Ved tildeling av snøskuterløyve skal det takast særskilde omsyn til dei aktuelle områda si tolegrense
for ferdsel. Ein kan sette vilkår i løyve om å følgje bestemte trasear.
• For å gje villreinen ro på vinterbeite, kan det i samband med særs harde vintrar vere aktuelt i ein
periode å regulere og/eller avgrense ferdsla, til dømes ved å regulere bruken av snøskuter i enkelte
delar av området.
• Vegar som går inn i området bør fyrst og fremst nyttast i samband med næring. Einskilde vegar som
er viktige for friluftslivet, bør haldast opne for allmenn ferdsel.
• Merking, kvisting og oppkøyring av tur- og skiløyper skal skje etter ein plan som er godkjent av
kommunane. Planen bør samordnast mellom kommunane.
• I trekkvegar for villrein kan fylkesmennene nekte eller regulere all ferdsel av omsyn til dyrelivet i heile
eller delar av året. I delar av året kan fylkesmennene òg regulere ferdsel i delar av beiteområdet for
villreinen. Tiltak bør skje i samråd med villreinnemndene og kommunane.
• Det er høve til bruk av hund til jakt, jakttrening, gjeting og sanking av beitedyr og i politi- og
fjellsikringsteneste, utanom dette skal hundar haldast i band heile året.
• Melding om omfattande organisert ferdsel innan idrett, turisme, og militær verksemd skal sendast
kommunane og fylkesmennene. Dei kan så setje vilkår for gjennomføringa, av omsyn til føremålet
med fylkesdelplanen.
• Ferdsel i samband med politi-, ambulanse-, bergings-, oppsyns- og tilsynsteneste er det generelt
høve til.
• Forsvaret må informerast om ulempene med lågtflyging over desse områda. I tida før, under, og etter
kalving, og i spesielle harde vintrar, bør fylkesmennene tilrå forsvaret om å ikkje ha lågtflyging over
området.

Om tiltak og utbygging
• Det er ikkje høve til å gjere nye inngrep, som bygging av nye bilvegar, føre opp eller dele frå
bustader, fritidshus, eller anna som ikkje er knytt til stadbunden næring.
• Bygg og anlegg som skal setjast opp i samband med stadbunden tradisjonell næring, må lokaliserast
slik at dei ikkje kjem i konflikt med viktige vilt-, natur-, landbruk, kultur-, og friluftsinteresser.
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FØRESEGNER I KOMMUNALE PLANAR FOR DET YTRE PLANOMRÅDE
Som eit fyrste steg for å kunne gjennomføre intensjonane i retningslinene må heile ytre planområde i
kommuneplansamanheng få formålet landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) med slik føresegn:
Innanfor området vert det ikkje tillete å setje i verk nye tiltak eller frådele til formål i strid med LNFformålet (Plan- og bygningslova § 20-4).
Ein vil tilrå at følgjande vert lagt til grunn i kommunane si handsaming av saker og tiltak i det ytre
planområde:
1. Fylgjande paragrafar i plan- og bygningslova må handhevast slik at intensjonane i måla
retningslinene i fylkesdelplanen kan bli følgd:
§ 84 Andre varige konstruksjonar og anlegg.
§ 85 Mellombels og transportable konstruksjonar eller anlegg, medrekna campingvogner,
telt o.l., skur og opplag.
§ 93 Arbeid som krev byggeløyve.

og

2. Det skal særlege grunnar til for å dispensere frå planen (plan- og bygningslova § 7)
Konsekvensane for miljøet skal vurderast i dispensasjonssøknader. Alle dispensasjonar skal sendast
fylkeskommunen og fylkesmannen for uttale. Melding om dispensasjon skal sendast til
fylkeskommunen og fylkesmannen.
3. Dispensasjonsmynde ligg hjå kommunestyret (plan og bygningslova § 7.). Etter § 81 i plan- og
bygningslova er det ikkje naudsynt med byggeløyve etter § 93 for driftsbygningar i landbruket. Det er
eit definisjonsspørsmål kva som er driftsbygningar. Einskilde stadar er det ein tendens til å ta med
utleigehytter og anna i gruppa driftsbygg. Det er det ikkje høve til. For å ivareta måla for området, må
kommunane legge til grunn den avklaring Miljøverndepartementet har gjort i Miljøverndepartementet planavdelinga, informerer”, 1/93.

Areal pr kommune
Odda

1615,93
Areal
km2

Fyresdal
Tokke
Vinje
Åmli
Bygland
Valle
Bykle
Åseral
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal
Bjerkreim
Gjesdal
Forsand
Strand
Hjelmeland
Suldal

1280,59
984,48
3105,83
1130,61
1311,65
1264,87
1467,13
887,52
461,32
963,19
1554,83
650,56
617,5
780,07
218,17
1088,96
1737,16

75
Regionalplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei
ARBEIDSUTKAST!

Besøkende til Turistforeningene sine hytter
Forening

Hytte
Hengeltjørnloftet
Torsdalsbu
Grunnetjørnsbu
Granbustøyl
Nutevasshytta
Aust-Agder Turistforening
Skarsvassbu
Nystøyl
Hovstøyl
Mjåvasshytta
Berdalsbu
Tjørnbrotbu
Stakkedalen
Tjønndalen
Håhelleren
Stavskar
Bjørnevasshytta
Kvinen
Kristiansand og Opplands
Josephsbu
Turistforening
Svartenut
Sloaros
Bossbu
Lakkenstova
Øyuvsbu
Gaukhei
Stavanger Turistforening
Skåpet
Heiberghytta Grautheller
Flørlistølen
Songedal
Kvanndalen
Grasdalen
Hovatn
Eidavatn
Vassdalstjørn
Litle Aurådal
Mostøl
Kringlevatn
Ådneram, anneks
Storsteinen
Flørli
Børsteinen
Støle
Krossvatn
Melands Grønahei
Lysefjorden Turisthytte
Stakken
Bleskestadmoen
Nilsebu
Heibergtunet Storevatn
Holmavatn
Langavatn

besøkende
397
490
658
706
719
745
857
1074
1713
2384
3085
218
305
1135
1276
1378
1966
2003
2522
2860
3375
4165
5597
6199
145
198
312
549
586
705
859
899
1336
1346
1615
1949
2089
2113
2194
2246
2355
2507
2563
2808
2943
3287
3918
4228
5083
5096

Betjening
S
U
S
S
S
S
S
S
S
S
S
U
U
U
U
S
S
S
S
S
S
S
B
U
U
U
U
U
U
S
S
S
S
U
S
S
U
U
S
S
S
S
S
S
S
S
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Sum besøkende
Gjennomsnitt pr år

Grautheller
Tomannsbu
Blåfjellenden
Sandsa
Sandvatn
Viglesdalen
Taumevatn
Ådneram Turisthytte
Stranddalshytta
Ådneram
Preikestolhytta
Preikestolen Fjellstue
Haukeliseter
2005 - 2009

6012
6864
6877
7256
7504
7571
8639
10677
13674
14105
21667
24281
92701
327584

S
S
U
U
U
U
S
B
U

B
65517
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