
Ny forvaltningsmodell for Hardangervidda?
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Samfunnsoppdraget vårt innen miljø

• Utøve og formidle forvaltningsmyndighet
• Skaffe og formidle miljøkunnskap
• Veilede regionalt og kommunalt nivå
• Gi faglige råd
• Oppdrag innen klima, naturmangfold,

forurensning og friluftsliv
• Forvalte tilskuddsordninger



Inntrykk fra fire år 

• Fragmentert og lite oversiktlig

• Lag på lag med lovverk og forvaltningsorgan

• Påstått forskjellsbehandling 

• Underfinansiert

• Økende press inn i verneområdene
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Fra ordførerutvalget 3. mai 2015

Ordførerutvalget ser det hensiktsmessig å gjennomføre en evaluering av dagens 

forvaltningsmodell. Det er ulike erfaringer med modellen slik den fungerer, og det er 

tydelige forskjeller på opplevd praksis. Dette signaliseres spesielt fra Telemarks-

kommunene. Gjennomgående for alle kommuner/fylker er at det overføres for lite midler, 

og at samtlige utvalg har en svært anstrengt økonomi som ikke gir rom for nødvendige tiltak. 

Utvalgets leder tar kontakt med fylkesmannen i Hordaland som har sagt seg villig til å 

koordinere en slik evaluering. En ber om at det sees særskilt på den praksis som utøves, og 

den økonomiske situasjonen.
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Endringer i gang
6

Miljø

Riksrevisjonens gjennomgang av forvaltningen av nasjonalparker (2014)

Gjennomgang av praktiseringen av naturmangfoldloven (2014)

Natur for livet – handlingsplan for naturmangfold (2015)

Forenkling av utmarksforvaltningen, lovarbeid (2016)

Forsøksordninger med grunneierrepresentasjon i nasjonalparkstyrer (2016)

10 millioner til forenkling av utmarksforvaltningen (2017)

Naturveileder til nasjonalparksentrene (2017)



Saker utenom motorferdsel over tre år

Tilsynsutvalgene 2013 2014 2015

Hordaland 22 19 33

Buskerud 8 7 2

Telemark 3 1 6

Fylkesmennene 2013 2014 2015

Hordaland 4 7 10

Buskerud 12 4 9

Telemark 1 6 5



Motorferdselsaker over tre år

Tilsynsutvala 2013 2014 2015

Sommar Vinter Sommar Vinter Sommar Vinter

Hordaland 320 100 330 100 320 103

Buskerud 102 12 8 2 5 3

Telemark 21 20 20 20 18 20



Få klager

Tilsynsutvalgene 2013 2014 2015

Hordaland 0 0 1

Buskerud 0 0 0

Telemark 2 1 1

6 klagesaker for en stor nasjonalpark og to landskapsvernområde over tre år er lite. 
Av disse 6 sakene ble en sak omgjort i tilsynsutvalget. 
De andre 5 sakene ble sendt til Miljødirektoratet, som opprettholdt tilsynsutvalget sitt
vedtak. 
Skjønnsutøvelsen skal bare overprøves dersom den framstår som klart uforsvarlig.

Forvaltningen av Hardangervidda fungerer godt rettslig etter det regelverk som gjelder



Status i tilsynsutvalgene

• Ulikt antall saker

• Ulik eiendomsstruktur

• Svært få klager

• Trekker på vertskommunen

• Avklart rolle

• Lokale interesser ivaretatt

• Noe samhandling

• Ulik praksis kan forklares

• Bruker Miljøvedtaksregisteret

• Kan ta flere oppgaver

• Godt samarbeid med SNO

• Ulik kontakt med nasjonalparksentrene

• Økonomi en begrensning



Fremtidens forvaltning

Forvaltningsprinsipp: God forvaltning, kunnskapsbasert og effektiv med god aksept
både lokalt og sentralt.

Kapasitet: Kapasiteten må styrkes. For vår del kunne vi godt halde fram med 
dagens forvaltingsmodell, men då må kapasiteten aukast både hos tilsynsutval
såvel som hos fylkesmennene. I dag er det utviklinga i mange ulike sektorar som
styrer forvaltinga, ikkje forvaltinga som styrer utviklinga.

Forvaltningsmodell: Alle andre nasjonalparker har nasjonalparkstyre.



Fordelene ved nasjonalparkstyre

Nasjonalparkstyre

Nasjonalparkforvaltar
Hordaland

Nasjonalparkforvaltar
Buskerud

Nasjonalparkforvaltar
Telemark

Miljødirektoratet

SNO
Norsk villrein-

senter Sør
Hardangervidda

natursenter

Naturrettleiar NaturrettleiarFylkesmannen som arbeidsgiver for nasjonalparkforvalterne, 
inkludert økonomi og tiltaksmidler

Bedre kapasitet, kan lettere sette dagsorden og utvikle forvaltningen
Mer helhetlig forvaltning med færre aktører
Kapasitet til å iverksette besøksstrategi og merkevarebygging
Bedre koordinering mellom forvaltingsapparatet og Statens naturoppsyn
Økt aktivitet på tilrettelegging og tiltak



Videre arbeid

• Tilrå forenkling etter modellen med nasjonalparkstyre

• Krever en prosess som kommer nedenfra

• Må være enighet mellom kommunene

• Ordførerutvalget kan ha utspillet




