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Reguleringsplan og konsekvensutredning for Bygardsli – Ondrahaugen
(Voss Fjellandsby), Voss kommune.
Naturvernforbundet Hordaland (NVH) og Voss Naturvernlag viser til korrespondanse
mellom Fylkesmannen i Hordaland og Voss kommune om reguleringsplanprosessen
for Voss Fjellandsby.
Oppsummering
Naturvernforbundet Hordaland og Voss Naturvernlag stiller seg uforstående til at
Fylkesmannen i Hordaland i brev til Voss kommune (19.7.2005) trekker store deler av
innsigelsen til reguleringsplan og konsekvensutredning for Bygardsli – Ondrahaugen
(Voss Fjellandsby).
NVH og Voss Naturvernlag vil med dette be Fylkesmannen i Hordaland om en
skriftlig redegjørelse på hvorfor de har frafalt innsigelsen. Vi vil spesielt be om svar
på hvilke momenter som er nye for villrein, friluftsliv, og det sårbare
høyfjellslandskapet ettersom Fylkesmannen la ned innsigelse for hele
reguleringsplanen i februar i år.
Dersom Fylkesmannen sin redegjørelse ikke inneholder vesentlig ny informasjon når
det gjelder villrein vil vi vurdere å klage reguleringsplanen for Voss Fjellandsby inn
for Bern-konvensjonen.
Innledning
Voss Fjellandsby ligger i Myrkdalen i Voss kommune i Hordaland.
Naturvernforbundet frykter at en videre utbygging av fjellandsbyen over tregrensen
vil ødelegge viktige leveområder for villreinen i Fjellheimen villreinområde. Denne
stykkvise utbyggingen av fjellområdene bryter med de forutsetningene som lå til
grunn den gang prosjektet først ble presentert. Vi vil også peke på at det er umulig å
vurdere påvirkningen av reinens leveområder ut fra hva man observerer i et kort
tidsrom, fordi reinens bruk av områdene endrer seg gjennom tiårige variasjoner.
Førevar - prinsippet blir derfor særlig viktig i denne saken.
I annonsene som markedsfører Voss Fjellandsby sies det at planen er et nytt skitrekk
hvert år og at målet er 11 heiser og 20 nedfarter. Det kan virke som om utbygger har
svært omfattende planer som går langt utover reguleringsplanforslaget som nå
foreligger. I Bergensavisen (14.4.2004) uttalte Even Hegbom at Myrkdalanlegget til
slutt blir like stort som Trysil som i dag har over 3000 hytter.
Bakgrunn
I uttalelse til reguleringsplan og konsekvensutredning (3.2.2005) legger
Fylkesmannen ned innsigelse mot hele reguleringsplanen slik den foreligger av
hensyn til blant annet villrein og inngrep i et sårbart høyfjellslandskap som også

ligger innenfor Fjellheimen villreinområde. I uttalelsen står det blant annet: ”Ein har
ikkje tilstrekkeleg dokumentasjon på bruken av tilgrensande område til å kunne seie
sikkert kva konsekvenser tiltaket får for villreinstamma i Fjellheimen villreinområde.”
Videre heter det: ”På bakgrunn av avgrensa informasjon om verknader for villreinen
og fylkesmannen sin klare rolle om å følgje føre-var prinsippet i tiltak som kan
påverke villreinområda kan ikkje fylkesmannen godta dei store utviingane av
heisanlegga ved Voss Fjellandsby.”
I referat (13.5.2005) fra meklingsmøte mellom Fylkesmannen i Hordaland og Voss
kommune 13. mai heter det: ”Miljøvernavdelinga meinte at saka var prinsipiell i høve
til inngrep i villreinen sitt leveområde som i følgje gjeldande kart for Fjellheimen
villreinområde følgjer tregrensa. Miljøvernavdelinga viste til at det planlagde
prosjektet er eit døme på ei stykkevis og delt utbygging som i sum medfører at
inngrepa blir større enn det som var føresetnaden ved godkjenning av den
opprinnelige planen for området.”
I brev fra Fylkesmannen i Hordaland til Voss kommune (24.5.2005) blir det vist til at
Voss kommune har lagt fram skisser for justering av planene med skiheiser ved Voss
Fjellandsby i Myrkdalen. I brevet står det blant annet: ”Fylkesmannen meiner at dei
framlagte planane ikkje kan reknast som nytt planframlegg då justeringane er små og
i praksis ei mindre reguleringsendring i høve til reguleringsendring i høve til
reguleringsplanen for Voss Fjellandsby som var til mekling 6. mai.”
I brev fra Fylkesmannen i Hordaland til Voss kommune (19.7.2005) trekker
Fylkesmannen store deler av innsigelsen til reguleringsplan og konsekvensutredning
for Bygardsli – Ondrahaugen (Voss Fjellandsby) uten at det foreligger nye
opplysninger mht. til blant annet villrein. Naturvernforbundet mener at det ikke er
tilstrekkelig at skitrekket S5 blir tatt ut av planen for å ivareta hensynet til villreinen.
Konklusjon
Naturvernforbundet Hordaland og Voss Naturvernlag vil med dette be Fylkesmannen
i Hordaland om en skriftlig redegjørelse på hvorfor innsigelsen har blitt frafalt. Vi vil
spesielt be om svar på hvilke momenter som er nye for villrein, friluftsliv, og det
sårbare høyfjellslandskapet ettersom Fylkesmannen la ned innsigelse i februar i år for
hele reguleringsplanen.
Dersom Fylkesmannen sin redegjørelse ikke inneholder vesentlig ny informasjon når
det gjelder villrein vil Naturvernforbundet vurdere å klage reguleringsplanen for Voss
Fjellandsby inn for Bern-konvensjonen.
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