MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR HEIPLANEN
Møtested: Kristiansand, Hotell Norge
Møtetid: Torsdag 9. desember kl. 18.00 – fredag 10. kl. 11.00
Møtet er lagt opp som et arbeidsmøte, med veksling mellom innlegg,
informasjonsutveksling og diskusjon. Etter at de lokale prosessene er gjennomført, er
det en del sentrale tema som AU/styret må ta opp, og det må søkes en felles
forståelse av problemstillingene før videre prosess. Derfor legges det ikke fram en
vanlig saksliste mm, men informasjon og noen moment som grunnlag til samtale.

Tors. 18:00 - ca. 20:30:
1. Gjennomgang av lokale prosesser
v/John Jastrey
2. Resultater fra villreinforskningen i Setesdal Vest og Austhei
v/ villreinforsker Olav Strand, NINA
Felles middag.
Fre: 08:30 - 11:00
3. Forventninger fra regional stat
v/ Tor Punsvik / Per Ketil Omholt, Fylkesmannen i VA / AA
4. Arbeidsutkast - vi ser nærmere på skisse til plandokument
Lunsj

Styremøtet starter kl. 12:00.

Stavanger 19.11.2010

John Jastrey
prosjektleder

1.

GJENNOMGANG AV LOKALE PROSESSER

Uttalene kan ses i sin helhet via nettsida www.heiplanen.no, under fanen
”Dokumenter” og deretter Styringsgruppe
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Kort oppsummering:
1. Aksept av oppretting av nasjonalt villreinområde, som i stor grad følger
eksisterende fylkesdelplan og SVR-grensa. I Austheia i Setesdal er det uttrykt en klar
forventning om andre virkemidler.
2. Uklarheter omkring hva randsonen vil innebære har ført til at flere kommuner ikke
ser verdien i en randsone.
3. Plangrensa ønskes justert for ikke å inkludere mer areal enn nødvendig.
4. Ønsker om forenkling - konkret fra Setesdal: to soner.

Kommentarer:
Bestillingen innebærer en forventning om tre ”soner”:
1. Et Nasjonalt villreinområde
2. Randsone - der villreinens interesser kan påvirkes av infrastruktur, aktivitet og
ferdsel
3. En sone der villreinens interesser ikke påvirkes
Vår tilnærming har til nå vært:
- lage en regional plan med sikring av villreinens og bygdenes interesser
- ta utgangspunkt i kommunal virkelighet via kommune-/reguleringsplaner og lokale
tilbakemeldinger om villrein, samt ”villreinkartet” mm.
- foreslå en grensa for NVO der det er bred aksept om villreinens prioritet og reelle
interesser
- foreslå en randsone, som i stor grad er i samsvar med kommunale LNF-soner i
eksisterende kommuneplaner, men der det også må vurderes forhold til villrein ved
nye tiltak osv i revideringer av kommuneplanene. Denne sonen er svært parallell til
fylkesdelplan for Setesdal sin ”ytre planområde” fra 2005.
- utenfor denne randsonen forventes villreinens interesser å være avklart.
Skisse til løsning:
- Regional stat m.fl. er tydelige på at vi må se på sammenhengen NVO + randsone
som løsning på oppgaven. Vi løser ikke oppgaven ved å sette likhetstegn mellom
NVO og SVR. Dette vil utdypes i samtale med fylkesmannen på fredag 10.12.
- Ta utgangspunkt i eksisterende FDP sine mål og virkemidler - som gjelder idag
- Arbeide videre med konkretisering av innhold i NVO og randsone
- Legge fram et samlet løsningsforslag i et planforslag
- Oppnå mest mulig felles enighet i styret før utsending til nye lokale prosesser

2.

RESULTAT FRA FORSKNINGSARBEIDET MED VILLREIN

Olav Strand fra NINA er av våre fremst villreinforskere, og er invitert til å legge fram
konklusjonene fra bl.a. GPS prosjektet som har foregått i både Aust- og Vestheia i
flere år.

3.

FORVENTNINGER FRA REGIONAL STAT

Fylkesmannen er bedt om å gi tydelige signaler på hva de forventer av innhold i og
innretning av planen, for at vi skal unngå konflikt på et senere stadium.

4.

ARBEIDSUTKAST - PLANSKISSE

Som grunnlag for diskusjonene i planfaglig nettverk 15. og 16.11., ble det utarbeidet
et grovt arbeidsutkast til plandokument. Denne ble lagd for å gi en framstilling av et
samlet planforslag, og inneholder de fleste elementene som vil inngå i en plan, men
rekkefølge, innhold mm er å oppfatte som arbeidsskisser. Fylkesnivået kommer til å
gi faglige innspill i løpet av de kommende ukene, og den vises nå fram til AU som
grunnlag for informasjon og diskusjon.
Se på www.heiplanen.no under ”Dokumenter” og deretter Styringsgruppe.

