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Regional plan for Hardangervidda 2011 – 2025
Vi viser til opplysninger om at fylkesdelplanen nå er oversendt Miljøverndepartementet som svar på
oppdraget gitt til fylkeskommunene i brev av 12. april 2007. Naturvernforbundet har ved flere
anledninger gitt innspill til prosessene i kommuner og fylkeskommuner. Til tross for at planprosessen
nå synes å være sluttført vil vi få komme frem med relevante momenter som bør vurderes før
Miljøverndepartementet eventuelt aksepterer planen.
Bakgrunnen for dette er at vi ser at planen på et vesentlig punkt ikke tilfredsstiller kravene gitt i
oppdraget. Vi mener det derfor vil være riktig å sende planen i retur og be om at vedkommende
fylkeskommuner modifiserer planen slik at den i større grad enn i dag svarer til
Miljøverndepartementets oppdragsformulering.
Konkret savner vi en redegjørelse for hvordan villreinens interesser skal ivaretas og styrkes. I henhold
til oppdraget skal ”Villreinens leveområder sikres”, bruk og vern skal balanseres og tiltak som er
”viktige for villreinens fremtid” skal skisseres.
Kapittel 9, Handlingsplan, burde ha konkretisert hva man vil gjøre i så måte. Men kapittelet
inneholder ikke et eneste tiltak som kan sies å med sikkerhet styrke villreinens stilling. Det er kun
snakk om ”Forvaltningsrettede og planrettede tiltak” og ”Kunnskapsrettede prosjekter”. Riktignok
nevnes på side 50 at man bør ”utvide planområdet ved Vegglifjell for å sikre at villreinkorridor og
buffersone i samsvar med kommunedelplanen inngår i den regionale planen” og ”Pågående arbeid for
etablering av nye tunneler som bedrer trekkvegene for villrein mellom Hardangervidda og
Setesdal/Ryfylkeheiene må aktivt støttes”. Men dette ”kompenseres” umiddelbart ved at man vil
”omdefinere hele eller deler av Valldalen fra sone B (Nasjonalt villreinområde) til sone D (Stølsdal og
annen utmark)”. Og i Hol kommune vil man nedgradere områder fra sone C (Fjell og annen utmark)
til sone D (Stølsdal og annen utmark).
Planen gir ikke konkrete føringer som kan gi merkbare forbedringer. Vi vet allerede nå nok til å
kunne iverksette tiltak, og videre utredninger er helst et uttrykk for beslutningsvegring. Dette er den
største svakhet med planen, den våger ikke å foreslå ”ubehagelige” tiltak. Dermed mister den også
troverdighet.
Fylkesmannen i Telemark har i sin høringsuttalelse (brev 4. april 2011) påpekt alvorlige mangler med
planen, spesielt når det gjelder positive tiltak for villreinen. Det har i Telemark vært mye
oppmerksomhet rundt Fylkesvei 124 over Lufsjåtangen. Til tross for den åpenbare hindringen denne
veien (og tilliggende hytter, midt i reinens viktige trekkruter, se plankart!) er for at Lufsjåtangen kan
re-etableres som vinterbeite har det hovedsakelig vært snakk om hvorvidt veien kan skade dagens
villrein, og ikke minst, hvor viktig den er for næringsutvikling i Nore og Uvdal og Tinn.
Naturvernforbundet har tidligere etterlyst konkrete planer eller i det minste idéer til næringsutvikling
her, uten at dette synes å være viktig eller relevant for adressatene. Vi viser til våre brev til
kommunene Tinn og Vinje 31. august 2009 og til Buskerud fylkeskommune 1. april 2011. Holdningen
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synes å være at et behov for næringsutvikling og bedrede kommunikasjoner er såpass legitimt at
videre begrunnelse og rettferdiggjøring er overflødig. Dette er en lettvint argumentasjon som ikke bør
få stå uimotsagt.
Pr. i dag synes spørsmålet å være om fylkesvei 124 skal kunne vinterbrøytes. Spørsmålet kunne like
gjerne vært snudd på hodet. Hvilke gevinster får vi av å fjerne veien og hyttene? Slik at villreinen får
fri adgang til Lufsjåtangen. Mangelen på en skikkelig vurdering av hvordan vi kunne forbedret
situasjonen for villreinen er vårt største ankepunkt mot planen. Med en drøfting av dette og tilsvarende
spørsmål kunne Regional plan for Hardangervidda blitt et tilfredsstillende svar på oppdraget fra
Miljøverndepartementet.
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