Oppstartsmøte Arbeidsgruppe 4, 13. nov - Kristiansand
Tilstede: Randi Byremo, Sigrid Bjørgum, Bjørn Loland, Jørn T. Haug og Øystein Kristensen
Ikke til stede: Øyvind Robbestad og Ida Larsen Reinsviki
•
•

•

Jørn redegjorde for bakgrunnen for arbeidet i Arbeidsgruppe 4 og i de andre
arbeidsgruppene i prosjektet «Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellet»
Arbeidsgruppe 4, Sti- og løypeplaner
o Fire tiltak som det skal arbeides med
▪ Regionvise samlinger
▪ Tilrettelegging av eksisterende kunnskap
▪ Tilskudd til kommuner som utarbeider sti- og løypeplaner
▪ Fagsamling for fleksibel kjøring av løyper
Arbeidet med regional samling står først på dagsorden
o Arbeidsoppgaver
▪ Avklare målgruppe
▪ Bestemme krav til innhold i en sti- og løypeplan
▪ Avklare krav til kunnskapsgrunnlag
▪ Finne riktig planform for planene
▪ Motivere kommuner til å lage sti- og løypeplaner gjennom å peke på
gode grunner – eks. SVRs besøksstrategi med krav om Sti- og
løypeplan for nye løyper. Utarbeide håndbok.
▪ Sende ut forespørsel til kommunene om interesse for en slik samling
o Aktuelle foredragsholdere
▪ SNO – rolle i forhold til åpning og stenging
▪ Fylkeskommunen/Fylkesmann – planform - kommuneplan vs
Kommunedelplan vs retningsgivende plan (ikke PBL)
▪ Kommuner – praktiske erfaringer
▪ Løypekjørere
▪ DNT
▪ NINA – villrein og ferdsel
▪ Reiselivsdestinasjon – brukersynspunkt
▪ Ordfører i Øystre Slidre - kommentar fra en «omvendt vernekritiker»
▪ Norsk Villreinsenter Sør

Andre tema som var oppe på møtet
Erfaringer Bykle
-

Laget Sti- og løypeplan fordi de «måtte» og fordi det er knyttet opp mot
kompensasjonsordninger til grunneiere.
Metoden benyttet i Bykle vil ikke være mal for hvordan det skal gjøres, men gir et
viktig erfaringsgrunnlag å arbeide videre fra.

Idemyldring rundt tema «hvorfor lage Sti- og løypeplan»
•

Må lages dersom en ønsker å utvikle løypenettet inn i verneområder og inn i
Heiplanens hensynsoner

•
•

Kartlegge behov for sti- og løypeplan sett fra kommunene
Behov/ønske fra SVR/FM/FK

Idemyldring rundt Metodikk
•
•

Innspillsbasert – dvs innhente innspill fra reiselivsaktører, idrettslag mv
Analysebasert – dvs kommunen gjør en analyse av hvor hyttekonsentrasjoner og
utfartsmål er med bakgrunn i (blant annet) dette peke på behov. Sammenholdes med
annen informasjon som legger begrensninger på hvor stier og løyper kan gå.

Arbeid med å arrangere samling
•
•

Samling 13. – 14. feb. (lunsj til lunsj?)
Ringerunde til kommunene med spørsmål som:
▪ Hva skal til for at dere deltar?
▪ Praktisk – lunsj til lunsj ok?
▪ Hvor? (Haukeliseter, Kristiansand, ?)
▪ …
o Hvem ringer hvor
▪ Fyresdal, Tokke, Åmli  Øystein
▪ Rogaland, Vest-Agder – Hægebostad  Jørn
▪ Sigrid  Setesdal
▪ Ida – Vinje (trenger ikke ringe seg selv…)
▪ Bjørn - Hægebostad
o Snakke med NINA – Vegard Gundersen (Øystein)
o Jørn og Randi lager utkast til innbydelse til samlingen for drøfting i neste AGmøte.

Neste møte 4. desember 12.00 – 14.00 (Skype)

