Vedtaksprotokoll
møte i styringsgruppa for heiplanen
Møtested: Kristiansand, mandag 31. januar kl. 11.30
Til stede: Thore Westermoen (Vest-Agder fylkeskommune), Olav Urbø (Tokke), Torkel Myklebust
(Suldal), Bjørn Laugaland (Hjelmeland), Endre Haus (Gjesdal), Ole Tom Guse (Forsand), Thor Jørgen
Tjørhom (Sirdal), Odd Omland (Kvinesdal), John Fidjeland (Hægebostad), Oddmund Ljosland
(Åseral), Bjørgulv Sverdrup Lund (Valle), Knut A. Austad (Bygland), Kaj Jeiskelid (Bykle), Tellef Olstad
(Åmli), Bjørn Nome (Fyresdal), Lars Bjaadal (Telemark fylkeskommune) , Einar Lutro (Hordaland
fylkeskommune), Arne Vinje (Vinje kommune)
Forfall: Jarle Braut (Rogaland fylkeskommune), Marthon Skårland (Bjerkreim kommune), Laila
Øygarden (Aust-Agder fylkeskommune)

Sak 1/11 Godkjenning av vedtaksprotokoll fra forrige møte
Vedtak: Enstemmig for innstillingen
Sak 2/11 Forslag til arbeidsutkast for planforslag
Prosjektleder innledet til diskusjon og kommentarer til planforslaget.
Diskusjonen bar preg av at vi er i ferd med å finne en løsning på utfordringene, men det
gjenstår en del justeringer som bl.a. vil komme fram i de fylkesvise møtene som skal
avholdes.
Bl.a. følgende momenter ble trukket fram:
- dokumentet bør søkes forkortet og forenklet
- fare for at det er for mye skjønnsrom i randsonen, mange kommuner har dårlige
erfaringer med utøving av skjønn fra regional myndighet
- viktig å få tyngde bak bruksperspektivet, og dermed påvirke nasjonal praksis
- framheve i retningslinjer at bygging mm i utmarksnæring skal være mulig
- bør være vekt på selve inngrepet, ikke hvem som eier tiltaket (ift småkraftverk)
- viktig å ikke overkjøre allerede godkjente planer sine intensjoner
- ansvar for vurdering av stenging av løyper mm må legges lokalt

De ble gjort to tillegg i tillegg til innstillingen, og det er dermed gjort følgende
vedtak:
- Styret aksepterer arbeidsutkastet som et grunnlag for arbeid i kommunene og andre
fora fram til neste styremøte, med følgende endringer:
- Områder med godkjente regulerings-/kommunedelplaner legges i bygdeutviklingssonen
- Begrepet ”tradisjonelt landbruk” erstattes med et annet begrep, for eksempel
”bærekraftig landbruk” eller ”utmarksnæringer”.
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Sak 3/11 Framdrift, neste styremøte
Det skal nå avholdes fire fylkesvise møter for styremedlemmer og planfaglig nettverk.
I tillegg ønsker styret at det skal avholdes åpne fylkesvise møter. Dette avtales direkte
mellom prosjektleder og kommunene. Disse møtene skal avholdes primært i mars. For
Telemark er det enighet om begge møtene samme dag.
Det ble gjort følgende
vedtak:
- Neste styremøte utsettes fra 2. mai til mandag 23. mai.
Dette innebærer at et planforslag tidligst kan komme på høring fra slutten av august.

Stavanger den 3. februar 2011

Thore Westermoen
styreleder

John Jastrey
prosjektleder
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