Møte i AU og styret for Heiplanen
9. – 10.12
Hensikt:
-Legge fram resultatet av lokale prosesser
-Peke på utfordringene videre
-Faglig villreinstoff
-Krav og forventninger fra regional stat
-Klarering ift planprogram
-Nivå på handlingsdel
-Forberede grunnlaget for nye lokale prosesser vinteren
2011

Hvor står vi nå?
Ca. 1 år siden fellesmøte på Refsnes – presentasjon av
planprogram nov. 2009
Planprogrammet vedtatt våren 2010
Gjennomført diskusjons- og informasjonsmøter i
kommunene (STORT informasjonsbehov)
Gjennomført ”lokale prosesser” med grunnlag i tilsendt
info.materiale og kart, ferdig nov. 2010
Fått innspill fra 16 kommuner + 1 skog-/grunneierlag, Agder
bondelag, Villreinnemnda
Fortsatt mye uklarhet og mye usikkerhet
– Hva er egentlig Heiplanen..?
Tilbud eller trussel?
Muligheter eller restriksjoner?
Samspill eller overstyring?

Bygdenes handlingsrom

Randsone

Plangrense

Bygdeutviklingssone

Nasjonalt
villreinområde

Villreinens leveområde

Hva er handlingsrommet i dag?
Fylkesdelplan Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene
Mål og retningslinjer for kommunal forvaltning
- Etter plan- og bygningsloven i et ytre planområde
der bruksperspektivet har fokus

Verne-/forvaltningsmodell for SVR
-Vern etter naturmangfoldloven i viktige deler
av villreinområdet med lav tåleranse for inngrep og ferdsel

Lokalt forvaltningsforsøk
-Hva nå..?
-Videreføring ”Gråberg til Gull”

Kommuneplaner
- Oppfølging via pbl,
retn.linjer til LNF-soner i arealdelen

Hva sier fylkesdelplanen?
- Naturressursene skal kunne utnyttes gjennom balansert bruk
- Turstier/løyper, motorferdsel, veier mm skal ta hensyn til villrein
-Ikke nye inngrep som bilveier, boliger, fritidshus
…hvis ikke del av stedbundet næring
- Nye bygg mm i stedbundet næring må lokaliserest med minst
mulig konflikt med villrein og andre viktige intereser.
- Kommunene må innføre LNF-soner med strenge retningslinjer,
streng dispensasjonspraksis.
Dette er svært likt forventningene til innhold i Heiplanen!

Hva har kommunene gjort?
I samspillet med fylkeskommunene og regional stat har
kommunene LNF-sonering, i stor grad i samsvar med FDP
Hva skal vi da med Heiplanen…?
Del av et nasjonalt bestillingsoppdrag, opprettelse av
nasjonale/europeiske villreinområder +
Fra Staten er det i seinere tid blitt sterkere fokus på:
- ”bruk og vern” som et bærende prinsipp. (”Fjellteksten” mmm)
- regional arealforvaltning for å ta bedre vare på villreinens
leveområder – et nasjonalt grep, der Heiplanen er en del av en
helhet. (”Villrein og Samfunn”)
- innlemme Setesdal Austhei bla. for å sikre et bedre grunnlag
for en levedyktig stamme på sikt.
- tilpasning til ny kunnskap (villrein, ferdsel, klima mmm)

Så - hvor er vi nå? Gjennomgang av oppgaven og besvarelsene…

Stryret har vedtatt gj.føring av lokale prosesser med grunnlag i en
prinsippskisse og generelle prinsipper, som innebærer bl.a.:
- Opprettelse av NVO stort sett innenfor ytre grense i
fagkartet biologisk leveområde for villrein
- Bør følge SVR og/eller FDP der dette er i samsvar med
prinsippene, FDP som grunnlag for retn.linjer og mål
- Randsone foreløpig definert i samsvar med nevnte ytre grense
- LNF som hovedformål, markering av eksisterende hytte-/
reiselivsområder
- Ba om konkretisering av behov, flytting av grenser, skriftlige
begrunnelser

Nå skal vi se på kart
-Faktagrunnlag for planleggingen
-Hvordan forslaget til NVO kom fram
-Innspill fra kommunene

