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Miljøverndepartementets vedtak om endringer i Regional plan for Setesdal
Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei (Heiplanen)
Miljøverndepartementet har mottatt Heiplanen med innvendinger fra
Fylkesmennene i Telemark og Rogaland. Innvendingene gjelder både
retningslinjer og kartavgrensning. Departementet tar ikke innvendingene til
følge, men endrer plangrensen i Vest-Agder fylke. Det innebærer at planen vil
bli endret slik det er redegjort for nedenfor.
Bakgrunn

Heiplanen ble vedtatt i Rogalandfylkesting 12.juni 2012,i Hordaland fylkesting 12.juni,
Telemark fylkesting 24.april,Vest-Agderfylkesting 24. april og Aust-Agderfylkesting
24.april,alle steder enstemmig. Rogaland og Aust-Agderfylkeskommuner godkjente
planen. Hordaland og Telemark fylkeskommuner godkjente også planen, men satte
som betingelse at det var likelydende vedtak i de andre fylkene.Vest-Agdergodkjente
planen, men gjorde en endring i grensen for hensynssone villreini eget fylke slik at noe
av sonen endres til sone for bygdeutvikling.
Miljøverndepartementet har fått planen oversendt fra Rogalandfylkeskommune (som
har vært sekretariat for planarbeidet) på grunn av ulike vedtak i fylkeskommunene som
omfattes av planarbeidet. I tillegg har fylkesmennene i Telemark og Rogaland
innvendinger til planen. De øvrige fylkesmennene (Aust-Agder,Hordaland og VestAgder) har ikke vesentlige innvendinger til den endelige vedtatte planen.
Det er gjort en grundig jobb med planen gjennom en omfattende prosess med fem
fylkeskommuner og 18kommuner involvert.Til tross for det grundige planarbeidet har
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det kommet innvendinger til planen. Miljøverndepartementet vil i det følgende gi sine
vurderinger og konklusjoner knyttet til de enkelte innvendingene og til vedtaket om å
endre grensene i Vest-Agderfylke.

Grenseendring
Vest-Agderfylkesting fattet følgende vedtak: "HensynssoneVillreini område 7
Hcegebostadkommune ogsøre del av Åseral kommune: Grensenflyttes nordoverslik at den
samsvarermedgrensenfor SetesdalVestheiRyffikeheienesLandskaPsområde.Dette
området blir da Hensynssonebygdeutvikling."

Innvendinger
Fylkesmannen i Telemark har følgende innvendinger:
Grensene for hensynssone bygdeutviklingi et område i Tokke kommune
(Hallbjønnsekken) må endres.
Retningslinjene for bygg i forbindelse med utmarksnæring i landbruket og
tilleggsnæring i hensynssone Nasjonaltvillreinområde må endres.
Fylkesmannen i Rogaland har følgende innvendinger:
Retningslinjene for hensynssone Nasjonaltvillreinområde må endres når det
gjelder utbyggingstiltak som ikke gjelder landbruk.
Retningslinjene må gi klarere føringer for motorferdsel.
Retningslinjenefor hensynssone Villreinmå være klarere når det gjelder
fritidsboliger. De må også være felles for alle fylkene som berøres av planen.
Handlingsplanen må i sterkere grad forankres hos planansvarlig.

1. Grensenefor hensynssone bygdeutviklingi et områdei Tokkekommune.
Fylkesmannens innvendinger:
Fylkesmannen er positiv til at det i planforslaget er lagt opp til hensynssone
trekkområde for villrein ved Kuskar. Avgrensningen må imidlertid trekkes noe østover,
slik at den er i overensstemmelse med avgjørelsei Miljøverndepartementet 8.
november 2006vedrørende innsigelse til avgrensning av byggeområde for hytter i
kommuneplanens arealdel for Tokke kommune 2005-2017.Fylkesmannen kan ikke se
at det har kommet opp grunnlag for ny vurdering i planprosessen, selv om trekket har
vært lite i bruk de siste årene. Fylkesmannen viser også til at naturmangfoldloven § 9,
føre var-prinsippetgjør seg gjeldene da det ved en økt bestand kan forventes at området
i økende grad blir tatt i bruk. Fylkesmannen har derfor vesentlig innvendig til
avgrensningen.
Departementets vurderinger:
Miljøverndepartementet hadde til behandling en innsigelse til Tokke kommuneplan,
arealdelen i 2006.Innsigelsen som gjaldt forslag til fritidsboliger ved Hallbjønnsekken,
ble tatt til følge av hensyn til villreintrekket. Det vil si at fritidsboligene ikke ble
godkjent. Det ble i departementets vedtak vist til behov for en regional avklaringnår en
legger til rette for ny utbygging så nær villreinenstrekkområder.
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Departementet har fått opplyst av Fylkesmannen i Telemark at det ikke er gjort en
konkret vurdering av dette området i forbindelse med arbeidet med Heiplanen.
Det er innhentet oppdatert villreinfaglige vurderinger fra Norsk Villreinsenter Sør.
Villreinens beitebruk er omskiftelig slik at områder kan stå ubrukt over et lengre
tidsrom, for igjen å bli viktige beiteområder. Dette gjelder også trekk-korridorer. Det er
i følge villreinsenterets vurderinger ingen tvil om at det er viktig at reinens mulighet til
å passere Rv45 ivaretas for fremtiden. I perioden 2006 og frem til i dag ligger de mest
brukte trekkorridorene i områdene Store og Lille Bjørnevatn. Allikevel er det viktig at
man ser utviklingen langs hele denne øst-vestaksen, som Rv45 representerer, under ett.
Det er planlagte utbygginger og fortettinger i Valles del av dette fokusområdet, noe
som bør sees i sammenheng med områdene lenger øst. Den relative viktigheten av
trekkene i Tokke kommune kan bli forsterket i en slik situasjon. Ved å justere østre
avgrensning mot Hallbjønnsekken - over Kuskard - vil det åpne for at et historisk særlig
viktig trekk vil ha en potensielt viktig funksjon også i framtida. Bygdeutviklingssonen,
slik den framstår i Heiplanen nå, vil være til hinder for en slik mulighet for utveksling av
dyr mellom viktige årstidsbeiter i dette villreinområdet. Å bevare villreintrekket er
svært viktig for å ivareta villreinens økologiske funksjonsområder og dermed sikre en
levedyktig bestand av villrein. I Tokke kommune finnes det også mulighet for alternativ
lokalisering av fritidsboliger som er planavklart.
Departementet mener at innvendingen påpeker viktige forhold, men at tilpasningen må
tas hensyn til gjennom den lokale planleggingen. Grensedragningen berører ikke
nasjonale interesser.

Departementets konklusjon:
Miljøverndepartementet slutter seg ikke til innvendingen fra Fylkesmannen i Telemark.
Det gjøres ingen endringer i soneavgrensningen i planen.

2. Retningslinjenefor byggi forbindelse med utmarksnæringi 1andbruketog
tilleggsnæringi hensynssone Nasjonaltvillreinområdemå endres.
Planen har følgende ordlYd:
Landbruks-utmarksnæringer:
- definertsom støling,beitebruk,opplevelsesnæring,
jakt ogfiske, videresalgavjakt —ogfiskeproduktog
foredlingavfisk. Her gisfølgenderetningslinjer
Grunneieresom driverutmarksnæringerkan bygge,rehabilitereog videreutviklenødvendigedrzftshusvære
ogstølerfor å utnytteutmarksressursenepå eiendommen,i samsvar medgjeldendeforståelseav
utmarksnæringer.
Eksisterendestølerog tufterskal kunne restaureresogbyggesut til et maksimalt arealpå 50m2BRA med
tradisjonellutforming.Det skal kunne settesopp mindre båthusi nærhetenav vann ogdettemå tilpasses
terrenget.Det kan tekkesmed naturmateriale (torv,stein oglignende)og må ikke værestørreenn BRA
12m2

Fylkesmannens innvendinger:
Det er gitt en definisjon av Landbrukets utmarksnæringer, som Fylkesmannen
oppfatter å være tilleggsnæringer i landbruket, og som er sidestilt med annen næring.
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Det gjelder bl.a. "opplevelsesnæringer, jakt og fiske, videresalg av jakt- og
fiskeprodukt" med mer. Slik næring mener Fylkesmannen ikke er å anse som
landbrukstilknyttet næring, jf. plan- og bygningsloven og veileder om Landbruk Pluss.
Dette bør derfor omarbeides i tråd med gjeldende regelverk eller tas ut.
Fylkesmannen har vesentlige innvendinger til retningslinjene for bygg ifm.
utmarksnæring i landbruket og tilleggsnæringer, slik de foreligger. Det er åpnet for at
eksisterende støler og tufter skal kunne restaureres og bygges ut. Bygging på gamle
tufter (der bygget er mer eller mindre sammenrast eller borte) er å anse som nybygg,
og skal behandles som det. Vurderingene må da baseres på retningslinjer for nybygg.
Fylkesmannen har vesentlig innvending til denne retningslinjen.

Departementets vurderinger:
Miljøverndepartementet mener prinsipielt at det er viktig at man legger til grunn en
omforenet definisjon av begrepet landbruk og landbrukstilknyttet næringsvirksomhet.
Det er utarbeidet en slik definisjon gjennom et samarbeid mellom Landbruks- og
matdepartementet og Miljøverndepartementet, publisert i 2005 som veileder T-1443 og
utfyllende beskrevet i kapittel 2. Drøftinger er også gjort i Ot.prop. 32(2007-2008). Det
ville vært en fordel om veilederens definisjon ble lagt til grunn, selv om også den gir
tolkningsmuligheter, men i mer begrenset grad. Hvilken definisjon som brukes for
Landbrukets utmarksnæringer er ikke av viktig nasjonal betydning.
Miljøverndepartementet mener at retningslinjene for ivaretakelse av gamle
stølslandskap gir et tilstrekkelig grunnlag for å forvalte kulturlandskapsarven.
Retningslinjene tar hensyn til villrein og setter krav om størrelse og utforming.

Departementets konklusjon:
Miljøverndepartementet slutter seg ikke til innvendingene fra Fylkesmannen i
Telemark. Det gjøres ingen endringer i planens retningslinjer.
3. Retningslinjene for hensynssone Nasjonalt villreinområde må endres når
det gjelder utbyggingstiltak som ikke gjelder landbruk.

Planen har følgende ordlyd:
•

Genereltgisfølgenderetningslinjerfor byggi utmarksnæring:
Lokaliseringav alle nye byggskal skje i minst mulig konflikt med villreinensarealbruketter vurderinger
basertpå oppdatertkunnskap i samsvar medplan.
Alle byggetiltakforutsetteså skje i tilknytingtil dokumenterbareutmarksnæringer.Inntekterfra landbruks—
og utmarksnæringsom definerther må kunne dokumenterestil søknadsprosessen
/ byggesaksbehandlingen
vedfremleggingav minimum årsoPpgave
for næringsinntekttilknyttetjord/ utmark.

Fylkesmannens innvendinger:
Underpunktet "Bygg i utmarksnæring" bør tas ut som eget punkt. Fylkesmannen
mener retningslinjene her er utydelige, og åpner opp for annen utmarksnæring som
også krever byggevirksomhet utover det som dekkes av landbruksnæring.
Næringsvirksomhet utover landbruk skal ikke tillates her med mindre det er klart at
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det er nøytralt eller positivt i forhold til villreinen sine behov. I helt spesielle tilfeller kan
det eventuelt gis dispensasjon til enkel tilrettelegging.

Departementets vurderinger:
Miljøverndepartementet mener at det er viktig at det legges til rette for utvikling i
tilknytning til landbruksnæringen. Det er ivaretatt i punktet om landbruksutmarksnæringer. Annen type utmarksnæring må vurderes spesielt fra sak til sak før
eventuell dispensasjon kan gis. Departementet mener derfor at punktet kan skape
uklarhet om hvordan slike saker skal behandles. Departementet mener allikevel ikke at
dette er av nasjonal betydning.

Departementets konklusjon:
Miljøverndepartementet slutter seg ikke til innvendingen fra Fylkesmannen i Telemark.
Det gjøres ingen endringer i planens retningslinjer.

Retningslinjenemå gi klarereføringerfor motorferdsel.
Planen har følgende ordlyd:
Ferdsel (utdrag):

•

Medferdselmenesallmennferdseletterfriluftsloven,motorisertferdseli utmarkogforsvaretsferdsel.
Bedrestyringavferdseler et viktigvirkemiddelforå ivaretavillreinensbehov.
Kommuneneskalvurdereutarbeidingav (inter)kommunalemotorferdelsplaneriforbindelsemed
kommenderevideringavkommuneplanene.

Fylkesmannens innvendinger:
Retningslinjene for kommunale motorferdselsplaner i naturvernområdene
hensynssone villrein er for svake og bør forsterkes.

og hele

Departementets vurderinger:
Miljøverndepartementet er bekymret for at ulike typer inngrep og forstyrrelser gjør
villreinens leveområder stadig mindre og mer oppdelt. Villreinen er generelt en
arealkrevende art, som har behov for å trekke mellom sommerbeiter, vinterbeiter,
kalvingsområder mv, samt å benytte disse områdene uten for mye
forstyrrelser. Motorferdsel i utmark medfører en rekke ulemper og skader som støy,
forurensning, forstyrrelse for villrein og dyrelivet for øvrig. Det er derfor et overordnet
mål å redusere motorisert ferdsel til et minimum, men Miljøverndepartementet mener
at det kan praktiseres med de gjeldende retningslinjer og at en endring ikke er av
nasjonal betydning.

Departementets konklusjon:
Miljøverndepartementet slutter seg ikke til innvendingen fra Fylkesmannen i Rogaland.
Det gjøres ingen endringer i planens retningslinjer.

Retningslinjenefor hensynssone Villreinmå være klarerenår det gjelder
fritidsboliger.De må også være felles for alle fylkene som berøres av
planen.
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Planen har følgende ordlyd:
Generelle retningslinjer for Nasjonalt villreinområde (utdrag):

Nyefritidsbyggtillatesikke.
Mindretilbyggpå eksisterendebygningerkantillatesetter søknadforå kunneoppgraderetilnyere
standard.Detkangistillatelsetilå byggeet mindrefrittståendeuthus.Deter ikketillattå fradelestøler.
Tyngretilretteleggingstiltak
skalleggesutenfordennehensynssonen.
Etablerteturisthytterog driftsbygningerkanmoderniseresogforsiktigutvidesnår detteer nødvendig
forvideredrift.Nærmererammerfordettemåavklaresgjennomkommuneplanleggingen.
Forenkelte
turisthytterkandetværeaktueltå vurdereplasseringoppmotoppdatertkunnskapomvillrein.
Generelle retningslinjer for hensynssone

villrein

(utdrag)

For Vinje, Tokke, Fyresdal, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Gjesdal, Strand, Forsand,
Hjelmeland, Suldal, Odda gielder følgende:

Degenerelleretningslinjeneforde nevntekommuneneer identiskemedde generelleretningslinjenefor
hensynssoneNasjonaltvillreinområde,medfølgendeendringogtillegg:
Endring:
Punktet"Nyefritidsbyggtillatesikke"går ut.
Tillegg:

I detteområdetkandet gjennomplansøkesomarealbrukmedgrunnlagi plan-ogbygningslovens§11-11
nr. 2, altsåspredtbolig-,fritids-ellernæringsbebyggelsesomikkeanseså væreen delavlandbruket.
Eventuellgodkjenningavslikeområderskjergjennomnormalkommuneplanprosess
med
konsekvensutredning.
For Åmli, Bygland, Valle og Bykle gjelder følgende generelle retningslinjer:

Degenerelleretningslinjeneforde nevntekommuneneer identiskemedde generelleretningslinjenefor
hensynssoneNasjonaltvillreinområde,medfølgendeendringogtillegg:
Endring:
Nyefritidsbyggtillatesikke.Deter ikketillattå fradelestølertilfritidsbruk.
Mindretilbyggpå eksisterendebygningerkantillatesetter søknadforå kunneoppgraderetilnyere
standard.Detkangistillatelsetilå byggeet mindrefrittståendeuthus.
Tillegg:
Eksisterendehyttefelti gjeldendekommuneplanerutviklesi trådmedkommuneplanensine
bestemmelser.
Detkan åpnesformoderatutvidelseavhyttenei eksisterendehyttefelti EverdalenogBjørnevatni Valle
kommunegjennomegnebestemmelseri kommuneplan,kommunedelplan
ellerreguleringsplan.

Fylkesmannens innvendinger:
Fylkesmannen peker på at det i denne hensynssonen gjelder de samme retningslinjene
som for Nasjonaltvillreinområde, med unntak av at det åpnes for spredt bolig-,fritids-,
eller næringsutbygging. Det må derfor gå klart fram at slik spredt utbygging innenfor
hensynssone villrein må avklares i kommuneplanens arealdel. Det kan bare åpnes for
slik utbygging dersom den konkrete lokaliseringen ikke får negative konsekvenser for
villreinen.Ved vurdering av tiltak, er det viktig med en aktiv dialog mellom de ulike
kommunene som berøres av planen for en helhetlig og god planlegging av hei- og
fiellområdene som er leveområde for villreinen.Fylkesmannen peker også på at
retningslinjene må være mest mulig fellesfor alle fylkene i planområdet.
Departementets vurderinger:
Departementet legger stor vekt på at det skal være ett sett av retningslinjer som gjelder
for hele planområdet. Samtidig legges det vekt på at hensynssone Villreinskal være en
buffersone mellom nasjonalt villreinområde og hensynssonen som legger til rette for
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bygdeutvikling. Sonen omfatter små, men viktige områder. Retningslinjene slik de nå
er formulert stiller store krav til oppfølging for likebehandling og forutsetter at dette
blir fulgt opp i kommunale planer. Departementet mener at det ikke er av nasjonal
betydning at retningslinjene endres.

Departementets konklusjon:
Miljøverndepartementet tar ikke innvendingen fra Fylkesmannen i Rogaland til følge.
Det gjøres ingen endringer i planens retningslinjer.
Handlingsplanen må i sterkere grad forankres hos planansvarlig.
I handlingsplanen (planens kapittel 4)er det satt opp 17 tiltak. Fem tiltak er adressert
til oppfølging av kommunene generelt, ett til oppfølging av fylkeskommunene generelt.
For tre tiltak er ansvaret lagt til definerte fylkeskommuner, mens for fire tiltak er
ansvaret lagt til Fylkesmannen i Vest-Agder. Ett tiltak er lagt til
Miljøverndepartementet, mens for tre tiltak er det ikke definert noe ansvar.

Fylkesmannens innvendinger:
Fylkesmannen
blant annet for
i hele området.
verneområdene

mener at handlingsplanen i sterkere grad bør forankres til planansvarlig
å skaffe viktig kunnskap av relevans for forvaltningen og for samordning
Det er også viktig at det skjer samordning med forvaltningsregimet for
i planområdet.

Departementets vurdering:
En regional plan som berører fem fylkeskommuner har en iboende styringsutfordring
for oppfølging av handlingsplan og seinere rullering. Det er ikke én planansvarlig, men
fem likestilte. Dette er ikke drøftet i handlingsprogrammet. Det er en svakhet ved
planen at det ikke er plassert ansvar for oppfølging og koordinering. Det er viktig at
alle fylkeskommunene er dette bevisst i planperioden. Departementet er orientert om at
man er i ferd med å etablere en organisasjon for oppfølgingen, både på administrativt
og politisk nivå.

Departementets konklusjon:
Miljøverndepartementet tar ikke innvendingen fra Fylkesmannen i Rogaland til følge på
dette punkt. Det gjøres ingen endringer i handlingsplanen.
Endring av grensen for hensynssone Vifirein i område 7 Hægebostad
kommune og søre del av Åseral kommune.
Ingen av fylkesmennene har hatt innvendinger til denne grenseendringen.
Dette vedtaket bryter kravet som Hordaland og Telemark fylkeskommuner har stilt om
at alle fylkeskommuner skal gjøre likelydende vedtak. Endringen har heller ikke vært
på høring siden den ble gjort i forbindelse med politisk sluttbehandling av planen.
Rogaland fylkeskommune har bedt Miljøverndepartementet vurdere hva som eventuelt
må gjøres videre i saken.
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Departementets vurdering:

Departementettar utgangspunkti at dethar vært lagtet fellessett avkriteriertil grunn
fortrekkingavgrenser mellomde ulikesonene. Det er etter departementetsmening
uheldignår en fylkeskommunebryter disseprinsippenei sluttbehandlingenuten en
drøftingmed de andrefylkeskommunene.Dethar heller ikkevært gjennomførthøring
avden endringensomer foretatt.I tillegglegger departementetvektpå at det etableres
buffersone(i HeiplanenomtaltsomhensynssoneVillrein)mellomdet nasjonale
villreinområdetog områdersomer lagttilrette forbygdeutviklingder dette er mulig.
Vedtaketi Vest-Agderfylkestingvilfierneen slikbuffersone.
Departementets konklusjon:

Miljøverndepartementetslutterseg tilvedtaki fylkestingenei Hordaland,Telemark,
RogalandogAust-Agder.Det endeligeplankartetendres slikat grensen for
hensynssonevillreini område7 Hægebostadkommuneog søndre del avÅseral
kommuneikkeflyttesnordover.
Vedtak:
Miljøverndepartementet beslutter at det endelige plankartet endres slik at
grensen for hensynssone villrein i område 7 Hægebostad kommune og søndre
del av Åseral kommune ikke flyttes nordover.
Departementet

anmoder fylkeskommunene

om at vedtaket nedfelles på kart.

Medfiils
,
BårdVegarSolhj I

Kopitil:
Fylkesmanneni Aust-Agder
Fylkesmanneni Hordaland
Fylkesmanneni Rogaland
Fylkesmanneni Telemark
Fylkesmanneni Vest-Agder
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Postboks788 Stoa
Postboks7310
Postboks59,StatensHus
Postboks2603
Serviceboks513

4809 ARENDAL
5020 BERGEN
4001 STAVAN
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3702 SKIEN
4605 KRISTIANSAND
S
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Hordalandfylkeskommune
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