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Flere fjellområdeplaner er utarbeidet etter oppdrag fra 
Miljøverndepartementet til fylkeskommunene, april 2007:

› Omfatter de viktigste 
”villreinfjellene” som ledd i å 
følge opp Norges internasjonale 
ansvar for å ivareta villreinen.

› ”….fastsette langsiktig 
arealforvaltning som balanserer 
bruk og vern for de aktuelle 
fjellområdene med 
influensområder….”

› Likt utgangspunkt for alle 
planene, men ulike prosesser og 
resultater (styring, prosesser, 
planutforming)

› Plan- og bygningsloven som 
ramme (planprogram, 
medvirkning, planutforming)



Organisering av Hardangerviddaplanen og flere 
andre regionale fjellområdeplaner

Styringsgruppe (i hovedsak politikere) og administrativ 
gruppe fra:

• Fylkeskommunene 

• Fylkesmennene

• Kommunene

• Villreinnemnda

Prosessen ledes fra fylkeskommunene

Fylkestingene vedtar planene



De regional fjellområdeplanene skal ivareta mange 
interesser, bl.a.:



Sluttprodukt Hardangervidda

› Planrapport

• Områdebeskrivelse

• Planbeskrivelse og 
retningslinjer

• Konsekvensutredning

• Handlingsplan –
oppfølgingsoppgaver

› Plankart med arealsonering og 
tilhørende retningslinjer.
Viktige avklaringer:

• Plangrenser 

• Arealsoner, bl.a. nasjonalt 
villreinområde

• Ivareta og avveie villrein, 
lokalsamfunn, friluftsliv

• Grovmasket, men samtidig 
tydelig nok for videre lokal 
planlegging. 



Regional plan for Hardangervidda - arealsoner



Alle regionale planer skal ha et handlingsprogram 
som rulleres årlig (jfr. pbl)

Tiltak i Hardangerviddaplanen:

1. Hardangerviddarådet
2. Rullere Regional plan for 

Hardangervidda
3. Kommunal planoppfølging
4. Utmarksnæring i Landbruks-, 

natur- og friluftsområder
5. Villreinens arealbruk
6. Lufsjåtangen
7. Kartlegging av fritidsbruk
8. Friluftsliv og villrein
9. Villrein som reiselivsattraksjon
10. Miljøsertifisering av reiselivet



Bakgrunn og rammer for rullering

Bakgrunn:

› Handlingsprogrammene

› Hardangerviddarådet 
2015

› Regionale planstrategier 
vedtatt i de tre 
fylkeskommunene høsten 
2016

Rammer:

› Hardangerviddarådet er 
styringsgruppe

› Buskerud fylkeskommune 
– prosjektledelse

› Tidsplan: 2017-2019

› Oppstartsmøte 13.03.17



Aktuelle spørsmål mht. endring i plankartet 
(foreløpig)

Kommune Geografisk sted Problemstilling

Hol Rennestølen, Nystøl og 
Seterdalen

Omdefinere arealsone

Nore og Uvdal + Tinn Imingfjell Vinterbrøyting 

Rollag Vegglifjell Utvide planområdet

Vinje Vågslid og Torvetjørn Utvide reiselivssonen

Odda Valldalen Omdefinere arealsone

Eidfjord Sysendalen Alpindestinasjon i 
konflikt med 
villreinområdet



Tematiske problemstillinger

Tema Problemstilling

Friluftsliv Sti- og løypenett inn i planen?

Utmarksnæringer Styrke utmarksnæringer gjennom 
endrede retningslinjer?

Differensiert arealforvaltning Kan det nyanseres og tydeliggjøres?

Verneområder Bedre samspill mellom regional plan 
og verneområder?

Naturmangfold Tydeliggjøre

Samspill med andre regionale planer 
(Heiplan og Nordfjella)

Trekkmuligheter og felles 
fokusområder. NB! CWD

Plankart og juridiske spørsmål Forenkle soner, tilpasse til standarder, 
retningslinjer/bestemmelser?



Kunnskap – mye kunnskap finnes, men også behov 
for noe nytt:

Fullføre alt igangsatte og planlagte prosjekter:

› Friluftskartlegging (NINA)

› Friluftsliv og villrein

Supplerende notater:

› Klimaendringers mulige virkning

› Nye plangrep pga. skratesjuke?

› Naturmangfold – forbedre i forhold til lovens krav

› Utmarksnæringers rammer

Konsekvensvurderinger



Kunnskap forts.:

Evaluering av gjeldende plan mht.

› Implementering i kommunale planer?

› Dispensasjonspraksis?

› Villreinens vilkår som følge av planen?

› Utmarksnæringene rammevilkår?

› Har retningslinjene en form som er mulig å bruke? 

› Er soneinndelingen i kartet hensiktsmessig?



Tidsplan for rullering av Hardangerviddaplanen

Planprogram Utredninger Utarbeide 
plan

Høring og 
sluttvedtak

2017 Mars –
november

September -
desember

Oktober –
desember 
(innspillsfase)

2018 Januar-
desember

2019 Januar – juni



Tidsplan for planprogrammene 
(gjennomføring av planprosessen, hva og hvordan) 

2017 Dato Aktivitet Merknad

mars 13. Oppstartsmøte

april 20. Administrativt møte

mai 30. Administrativt møte – drøfte planprogram

juni 29. Styringsgruppemøte - drøfte planprogram

juli

august Fylkesutvalgene - vedtak om 
høring/offentlig ettersyn av planprogram

september Høring/offentlig ettersyn

oktober -Høring/offentlig ettersyn fortsetter
-Administrativt drøftingsmøte
-Styringsgruppemøte

november Fylkesutvalgene sluttbehandler 
planprogrammet

Eventuelt i 
desember



Planfase i hele 2018

2018 Aktivitet
januar • Innspillsfase (kommunene bør starte dette 

høsten 2017)
• Åpne dialogmøter etter behov

februar
mars
april Utarbeide et første utkast til plan i dialog med 

adm.gruppe og styringsgruppemai
juni
juli
august Intern høring
september
oktober • Bearbeide planforslag i dialog med adm. gruppe

• Åpne dialogmøter etter behovnovember

desember Styringsgruppa konkluderer forslag til plan



2019

2019 Aktivitet

Januar Fylkesutvalgene vedtar offentlig 
høring og ettersyn

Februar/mars Offentlig høring og ettersyn

April/mai Revidere plan med bakgrunn i høring
• administrativ gruppe
• styringsgruppe

Mai/juni Sluttbehandling i fylkesutvalgene og 
fylkestingene



Takk for oppmerksomheten!

Mer informasjon:
www.fylkesdelplan-hardangervidda.no

http://www.fylkesdelplan-hardangervidda.no/

