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FYLKESDELPLAN FOR HARDANGERVIDDA, OPPSTART AV PLANARBEID OG 

OFFENTLIG HØRING AV PLANPROGRAM - HØRINGSUTTALELSE 

 

Vi viser til deres brev av 27.6.2008 angående offentlig høring av planprogram i forbindelse med 

oppstart av planarbeidet for fylkesdelplan for Hardangervidda. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 13 største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta 

allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget 

for å drive friluftsliv. 

 

 

Bakgrunn for utarbeidelse av fylkesdelplan 

Det er et nasjonalt mål å sikre villreinens leveområder og det er signalisert at det er 10 områder som 

vil få status som Nasjonale villreinområder, jf St meld nr 21 (2004-2005) Regjeringens 

miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Miljøverndepartementet (MD) har fulgt opp dette gjennom 

et brev til berørte fylkeskommuner hvor det bes om at det utarbeides fylkesdelplaner for de 

nasjonale villreinområdene. 

 

Utarbeidelse av fylkesdelplan for Hardangervidda er en oppfølging av MDs brev. Denne 

fylkesdelplan vil være en revisjon av fylkesdelplan for Hardangervidda Aust og en ny fylkesdelplan 

for den vestlige delen av Hardangervidda. Hovedformålet med fylkesdelplanen er å komme fram til 

en langsiktig og helhetlig plan for bruk av arealer som er viktige leveområder for villreinen eller 

som påvirker villreinens leveområder. Planen skal legge til rette for lokalsafunnenes behov for 

nærings- og bygdeutvikling, samtidig som den skal sikre villreinen langsiktig gode livsvilkår og 

tilstrekkelige leveområder. Den endelige avgresningen av planområdet vil bli avklart gjennom 
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planprosessen. For nasjonalparken og andre verneområder er det fastsatt egne forskrifter og 

forvaltningsplaner, og disse inngår derfor ikke i denne fylkesdelplanen. 

 

Fylkesdelplanen vil berøre kommunene Hol, Nore og Uvdal og Rollag i Buskerud, Eidfjord, Odda, 

Ullensvang og Ullvik i Hordaland og Tinn og Vinje i Telemark. 

 

 

Kommentarer til planprogrammet 

FRIFO mener det er meget positivt at det utarbeides en fylkesdelplan for det aktuelle området for å 

ivareta villreinen og avklare forholdet mellom bruk og vern. Når det gjelder selve planprogrammet 

vil vi trekke fram to forhold som vi mener er viktig i det videre arbeidet med planen:  

 

1 Ferdsel og allemannsretten 

Den frie ferdselsretten (allemannsretten), jf friluftsloven er et grunnleggende fundament for 

utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet i Norge. FRIFO er derfor i prinsippet i mot enhver 

regulering som kan rokke ved denne retten. Vi kan imidlertid se at det i noen spesielle tilfeller kan 

være behov for å regulere eller kanalisere ferdselen av hensyn til sårbare naturtyper og/eller arter.  

 

På Hardangervidda og områdene rundt finnes det store friluftslivsinteresser både innenfor og 

utenfor verneområdene. Det er derfor viktig at: 

 

1. kunnskapsgrunnlaget om ferdselsomfang og -mønster er godt nok til å treffe faglig 

begrunnede beslutninger  

2. planen ikke fører til unødvendige og ikke begrunnede hindringer for friluftslivet 

 

FRIFO støtter arbeidet som er i gang for å undersøke nærmere folks ferdsel ut fra turisthytter og 

reiselivsbedrifter. Selv om det ikke er lagt opp til en totalkartlegging, er det avgjørende at 

undersøkelsene er av et slikt omfang at den, sammen med eksisterende kunnskap, gir en godt nok 

utgangspunkt for å treffe godt begrunnede beslutninger, jf punkt 1. ovenfor.   

 

Når det gjelder nyere ferdselsformer som for eksempel kiting, er det viktig at det er virkningen av 

disse aktivitetene som vurderes, og ikke det at de er nye. 

 

Når det gjelder motorferdsel mener FRIFO at det må være et mål for planarbeidet å begrense dette 

til et minimum. 

 

2 Medvirkning 

FRIFO er opptatt av medvirking fra natur- og friluftslivsorganisasjoner i alle saker som berører 

natur- og friluftslivsinteresser. 

 

Det er derfor viktig at det gjennom hele planarbeidet legges til rette for at natur- og 

friluftslivsorganisasjonene blir trukket inn i planarbeidet på en relevant måte. Det er også viktig å 

huske på at de fleste natur- og friluftslivsorganisasjoner kun drives av frivillige på fritiden og det 

derfor må tas hensyn til dette når organisasjonene skal trekkes inn i arbeidet. 

 

I planarbeidet legges det opp til at det skal etableres en faglig referansegruppe eller et 

referanseforum der alle grunneierorganisasjoner og interesseorganisasjoner kan delta. FRIFO synes 

dette er positivt og forutsetter at det legges til rette for at organisasjonene i praksis kan delta, jf det 

vi skriver ovenfor, og at referansegruppa blir trukket inn i alle relevante problemstillinger gjennom 

hele prosessen. 
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For å sikre forankring og oppfølging etter at planen er vedtatt legges det opp til å etablere et 

samarbeidsforum. FRIFO støtter opprettelsen av et slikt forum, og forutsetter at natur- og 

friluftslivsorganisasjonene blir godt representert i dette forumet. 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) bør være et viktig kontaktpunkt mot natur- og 

friluftslivsorganisasjonene i alle tre fylkene. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 

       
Harald Tronvik       Hans Erik Lerkelund 

generalsekretær       fagkonsulent 

 

 

 

 

 

 
Kopi: FNF i Buskerud, Telemark og Hordaland 

 


