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Kort om meg og min bakgrunn

 Utdannet geograf

 Yrkesliv

 Kartforvaltning i Miljøverndepartement 

 Kommuneplan og planprosjekter i Fusa kommune 

 Miljøvern og kommuneplan i Flesberg kommune

 Regional planlegging (mest fjellplaner) i Buskerud/Viken fylkeskommune (2008-

2021)

 Fra i sommer pensjonist.



Regionale fjellplaner - et oppdrag fra 

Miljøverndepartementet til fylkeskommunene i april 2007

 MD-oppdraget 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….”

 Noen viktige felles føringer:

 Definere nasjonalt villreinområde

 Verdiskaping og bruk

 Plan- og bygningsloven

 Planer over fylkesgrensene

 Mye felles, men likevel har 
planene utviklet seg noe ulikt.



Nasjonale villreinområder, 

europeiske villreinregioner og regionale planer. 

«Mine» planer: 

 Regional plan for Hardangervidda (7)

 vedtatt i 2011

 rullert plan vedtatt i 2020. Stadfestet av 

KMD i 2021.

 Regional plan for Nordfjella (11)

 vedtatt 2014

 Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell (8)

 vedtatt 2020. Stadfestet av KMD i 2021

 Fylkesdelplan for Blefjell (6)

 utarbeidet på slutten av 90-tallet



Noen problemstillinger:

Ikke detaljer om våre planer. Men 

noen erfaringer og noen betraktninger 

som står for min «regning»: 

 Organisering

 Noen utfordringer, bl.a. om 

planenes rolle og virkning 

 Vesentlige innvendinger

 Behov for regionale planer og 

rullering?

 Statlige planretningslinjer?



Villreinen var utgangspunkt for departementets 

oppdrag i 2007, men de regionale fjellplanene skulle 

også ivareta andre interesser.



Organisering av planprosessene 
Hardangervidda, Nordfjella og Norefjell-Reinsjøfjell

 Planprosessene ble ledert av styringsgrupper med følgende sammensetning

 Alle ordførere (eller en annen sentral politiker) i berørte kommuner (5-9)

 Alle fylkesmenn/statsforvaltere (1-3)

 1-2 fylkespolitikere fra alle berørte fylker (en av disse har vært leder) (1-3)

 Villreinnemndas leder

 Parallelt med dette ble det etablert en administrativ gruppe (fra alle de 
samme parter) som faglig støttespiller til prosjektleder. Deltok også i 
styringsgruppemøtene.

 Denne modellen ga en arena: 

 for dialog mellom  alle kommune, fylkeskommuner og statlige aktører

 der lokalkunnskap, interessemotsetninger og helhetsvurderinger kunne møtes og 
brynes mot hverandre

 Fagkunnskap fra bl.a. villreinsenteret og ulike forskningsmiljøer (som NINA og 
østlandsforskning) en forutsetning for alle de regionale fjellplanene. 



Fjellråd – en politisk arena etter vedtak

 Hardangerviddarådet, Nordfjellarådet og rådet for Norefjell-Reinsjøfjell 

 etablert etter vedtatt plan, som oppfølging av de ulike handlingsprogrammene

 samme parter som i styringsgruppene 

 møtes jevnlig for dialog, oppfølging av handlingsprogram og faglige 

oppdateringer.

 Administrativ gruppe er videreført. Viktig arena for fylkeskommunenes 

planoppfølging. Har egne møter og deltar i rådsmøtene.

 Et lite sekretariat (ca. 20% stillingsressurs for Hardangervidda) i Viken 

fylkeskommune som koordinerer og «holder i trådene». 

 Tett dialog med de andre fylkeskommunene

 Finansieres av de tre fylkeskommunene. 

 Samarbeidsavtale.



Virkning av planene

 Planer med kart og retningslinjer kan oppleves som mer nøyaktige og 

bestemmende enn de er

 Virkning:

 Skal legges til grunn for videre lokal og regional planlegging

 Ikke juridisk bindende, men gir grunnlag for innsigelser til kommunale planer

 Grovmaskede kartsoner som må nyanseres i kommunale planer (ikke bare 
zoome inn). Behov for et visst handlingsrom:
Regional plan skal legges til grunn ved rullering av kommuneplanene. Den regionale planens grenser skal 
implementeres med lokalt skjønn som ivaretar planens intensjoner. Implementering kan medføre forsiktige 
innskrenkninger og utvidelser av sonene dersom konsekvensvurdering og vurdering etter naturmangfoldloven §§8-12 
tilsier at villrein og annet naturmangfold ikke blir nevneverdig berørt. (Hardangervidda §1.4)

 Bør ambisjonene i regional plan økes?

 Holde føringene på et grovmasket nivå. Detaljer må tas lokalt

 Planbestemmelser? Kanskje er retningslinjer godt nok. Juridisk bindende 

regionale planer kan bli for utfordrende.



Om planavgrensning og rammer for 

utbygging

 Mandat å inkludere influensområder, men ofte stor lokal skepsis mot for 

store arealer. 

 Vanskelig å gi rammer for videre utbygging. Noen erfaringer:

 Blefjellplanen inkluderer utbyggingsområdene. Forsøkte å angi antall nye hytter 

per kommune, men antall ble droppet i sluttfasen.

 Hardangervidda, gir generelle føringer for utbyggingssoner i en del av 

kommunene. Noe varierende i ulike deler av planen.

 Nordfjellaplanen unngikk problemet, har snevre plangrenser ut fra tidligere 

planhistorikk.

 Nordfjell-Reinsjøfjell inkluderer skog og utbyggingsområder rundt fjellet. Vanskelig 

å bli enig om omfang av utbyggingssonen, men dette nå avklart.



Noen flere utfordringer

 Ulik kartutforming og ulike soner i ulike planer kan være et problem

 Utfordrende for noen kommuner med flere planer (Vinje)

 Oppstår blant annet fordi

 Tidligere planer gir føringer. 

 Selv om oppdraget er likt, løses det ulikt i ulike miljøer

 Kan til dels løses ved nasjonal kartstandard

 Begrepet nasjonale villreinområder. 
Ulik avgrensning i Miljødirektoratet og i regionale planer

 Flere fylker skal vedta samme plan. Forutsetter like vedtak. Et demokratisk 

problem?

 Berørte kommuner og statlige aktører kan fremme vesentlige innvendinger 

til vedtatt plan. Avgjøres i så fall i KMD.



Vesentlige innvendinger til 

Hardangerviddaplanen ved rullering

Ble fremmet i 2020 til:

 Vinterbrøyting over 

Imingfjell

 Valldalen i Ullensvang 

kommune (tidligere 

Odda)

Kommunal- og 

moderniseringsdepartemen

tet avgjorde 

innvendingene 

1. oktober 2021



Behov for å rullere de regionale planene? 
Kanskje ikke, men vi trenger å holde de «levende» over flere 

kommuneplangenerasjoner.

 Hardangervidda har gjennomført en rullering (2017-2020). 

 Nødvendig fordi man i sluttfasen av denne planens første generasjon adresserte 

noen problemstillinger til en rullering. Pluss problemstillinger som kom til i ettertid.

 Nyttig for å kunne gjøre hensiktsmessige korrigeringer av første generasjon.

 Nyttig for forankring hos nye politikere.

 Men mer tidkrevende og komplisert enn forventet.

 De største stridsspørsmålene måtte denne gangen avgjøres i KMD (oktober 2021).

 Hva skjer når kommunene rullerer kommuneplanen ca. hvert 4. år? Ser man 

til de regionale føringene hvis den regionale planen ikke holdes levende?

 Min vurdering: 

 Fornuftig etter noen år å rullere for å holde interesse, fokus og relevans. Selv om 

det lett blir en arena for omkamper. 

 En plan- og bygningslovplan skal ikke være ikke like fastlåst som verneplaner.



Statlige planretningslinjer for 

fjellområdene

Uvisst hva dette vil innebære. Men

 Vil kunne bli et svært viktig verktøy for fjellområder uten regionale planer

 Vil trolig også bli et viktig forsterkende verktøy for fjellområder med 

regionale planer og store utfordringer.

 Statlige planretningslinjer vil være generelle. De regionale planene er lokalt 

forankret og tilpasset egen geografi og dets muligheter og utfordringer, 

med kart og egne retningslinjer. 

Jeg tror presset på fjellområdene er så stort at vi trenger begge deler for 

langsiktig å sikre områdene for villrein og annet biologisk mangfold, for friluftsliv 

og for lokal næringsutvikling. 



En sluttkommentar om de planene jeg 

har vært involvert i
 Hardangervidda

 Har hatt løpende fokus gjennom Hardangerviddarådet siden planoppstart i 2008. 

 Vanskelige spørsmål nå endelig avklart gjennom rulleringen

 Vil bli holdt levende gjennom handlingsprogram og Hardangerviddarådet

 Nordfjella

 Svært viktig å ha fastsatt nasjonale villreinområder og retningslinjer for disse områdene 
når fjellet nå er uten villrein pga. skrantesyke

 Nordfjellrådet en viktig dialogarena

 Norefjell-Reinsjøfjell

 Har sikret fjellområder med viktige villreininteresser og gitt ytre rammer for videre 
utbygging, viktig i et populært fjell med stort utbyggingspress

 Følges opp gjennom rådet for Norefjell-Reinsjøfjell

 Blefjellplanen

 Nesten glemt. Bør sannsynligvis rulleres



Trenger vi regionale planer? 

Min påstand er at vi trenger regionale planer som muliggjør et fugleperspektiv, 

bl.a. fordi

 Arealkrevende arter som villrein kan bare ivaretas gjennom helhetlige 

vurderinger av hele leveområdet.

 Dialogarenaene der lokale og regionale myndigheter møtes gir muligheter 

for gjensidig forståelse og helhetlige løsninger.

 Gir rammer som muliggjør å vurdere enkelttiltak i en stor sammenheng der 

«summen» blir synliggjort.

 Lokalpolitikere utsettes ofte for stort press fra utbyggere. Med en regional 

plan i ryggen kan det være lettere å sette begrensninger. 

God lokal medvirkning er helt avgjørende for å lykkes!



Takk for oppmerksomheten!

Takk for meg!
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