Vedtaksprotokoll
møte i styringsgruppa for heiplanen
Møtested: Kristiansand, mandag 23. mai kl. 11.30
Til stede: Thore Westermoen (Vest-Agder fylkeskommune), Olav Urbø (Tokke), Torkel Myklebust
(Suldal), Bjørn Laugaland (Hjelmeland), Ole Tom Guse (Forsand), Endre O. Haus (Gjesdal), Thor
Jørgen Tjørhom (Sirdal), Odd Omland (Kvinesdal), John Fidjeland (Hægebostad), Oddmund Ljosland
(Åseral), Bjørgulv Sverdrup Lund (Valle), Kaj Jeiskelid (Bykle), Tellef Olstad (Åmli), Heming F. Hansen
(varamann Bygland), Bjørn Nome (Fyresdal), Arne Vinje (Vinje kommune), Lars Bjaadal (Telemark
fylkeskommune), Jarle Braut (Rogaland fylkeskommune), Einar Lutro (Hordaland fylkeskommune)
Inger Juvastøl (varamann Aust Agder fylkeskommune).

Sak 4/11 . Forslag til regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og
Setesdal Austhei - høringsdokument.
Kort innledning v/prosjektleder.
Innspill og diskusjon om høringsforslaget, hovedmoment:
- Retningslinjer/plankart
Kvinesdal har fått egne retningslinjer som ikke er i samsvar med resten, etter innspill
fra fylkesmannen i Vest-Agder - O. Omland, Kvinesdal kommune, foreslo at dette
avsnittet tas ut. Dette ble støttet av en rekke styremedlemmer i den videre diskusjon.
Arne Vinje, Vinje kommune, mente at trekkområdene i kommunen ikke er godt nok
faglig begrunnet, og dermed gir et feil bilde av den reelle situasjonen i området og gir
unødige begrensninger for videre utvikling.
Bjørn Laugaland, Hjelmeland og Ole Tom Guse, Forsand uttrykte at områdene B og
C i kommunene ikke burde vært inkludert, med grunnlag i skepsis til erfaringer med
arealforvaltning fra regional stat.
John Fidjeland, Hægebostad er helt uenig i hensynssone villrein i kommunen og vil ta
det helt ut i kommunen, ut i fra likebehandling av kommunene.
- Tekst ellers
Olav Urbø, Tokkekommune, foreslo å ta inn igjen alle hoved- og delmål fra
arbeidsutkastet, da disse viser spennvidden i og målet for planarbeidet, selv om ikke
alle mål er konkretisert i strategier og handlinger.
Gjesdal foreslo noen mindre rettelser i tekst som ble akseptert av forsamlingen og
innarbeides i teksten. Dette gjaldt bl.a. konsekvent bruk av ”skal vurdere” foran plan
om motorferdsel
- Diskusjon
Det ble en prinsipiell diskusjon om styret skulle behandle forslag om å ta ut områder
fra plankartet. Det ble konkludert med at dette ikke burde skje. Evt. forslag til denne

typen endringer tas opp i høringsrunden og vurderes samlet i styremøte etter
høringen før endelig behandling.
Når det gjaldt tekstdelen var det enighet om at det kunne behandles endringsforslag.
Styreleder foreslo at det skal føres til en generell kommentar i et oversendingsbrev til
fylkekommunene at det foreligger uenighet ang. noen av grensene i plankartet, samt
faglig grunnlag for flere av trekkområdene. Disse synspunktene vil komme fram i
høringsrunden. Dette ble akseptert av styret.
- Behandling av forslag til vedtak
Ordfører Odd Omland fra Kvinesdal kommune kom med følgende forslag til endring
av plandokumentet i retningslinjene:
Avsnittet om retningslinjer for Kvinesdal kommune strykes, da det ikke er en
konsistent sammenheng mellom disse og resten av retningslinjene i dokumentet.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Ordfører Olav Urbø fra Tokke kommune foreslo å ta inn igjen hele målhierarkiet fra
arbeidsutkastet
Dette ble enstemmig vedtatt.
Så ble det stemt over de resterende punktene i forslag til vedtak - og disse ble
enstemmig vedtatt.

Det er da gjort følgende vedtak:
1. Styret for Heiplanen vedtar høringsdokumentet, med følgende endringer:
 Avsnittet om retningslinjer for Kvinesdal kommune strykes.
 Hele målhierarkiet fra arbeidsutkastet 2.2.2010 tas inn i høringsforslaget.
2. Høringsdokumentet sendes til de fem fylkeskommunene for videre behandling
3. Mindre faglige og redaksjonelle justeringer kan foretas før oversending.
4. Høringsdokumentet må legges fram med likelydende forslag til vedtak i alle
fylkeskommunene.
5. Fylkeskommunene bes prioritere sak om å legge planen ut til offentlig høring slik at
den tas opp i førstkommende møte etter at planen er mottatt fra styret i Heiplanen,
slik at inneværende kommunestyrer får planen til høring.

Protokolltilførsel:
Ordfører John Fidjeland fra Hægebostad kommune la inn følgende protokolltilføsel:
"For størst mulig likebehandling tas hensynssone villrein ut i Hægebostad kommune."

Stavanger 30.5.2011
Thore Westermoen
styreleder
John Jastrey
sekretær

