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1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET
Det er vedtatt i kommunens planstrategi for 2017 - 2020 at arbeidet med beitebruksplan skal
startes opp i 2017.
Målet med beitebruksplanen er å dokumentere beitebruken i utmarka og synliggjøre de
verdiene som utmarksbeite representerer. Beitebruksplanen vil være et viktig
kunnskapsgrunnlag både i planarbeid, saksbehandling og ved vurdering av framtidig
arealbruk. En vil gjennom en handlingsplan foreslå tiltak som styrker beitebruken og
reduserer konfliktnivået.
Bakgrunnen for arbeidet med kommunedelplan for beitebruk er at arealbruken i kommunen
er i stadig endring, det er flere interesser knyttet til utmarksområdene nå enn tidligere. I Nore
og Uvdal kommune er det flere sterke arealinteresser som beitebruk, reiseliv, friluftsliv og
hyttebygging. Noen områder er i dag preget av økt konfliktnivå mellom beitebruk og økende
press på utmarka gjennom hyttebygging og økt turisttrafikk, samt gjengroing av områder som
tidligere ble beitet. I enkelte deler av kommunen er rovdyrproblematikk hovedårsak til
redusert bruk av utmarksbeiteområder. Det er og utfordringer med økende grad av gjengroing
i innmarksbeiteområder, som følge av for lavt beitetrykk, ensidig beiting og eiendommer som
ikke har drift med husdyr lenger.
Det vil gjennom planarbeidet være viktig å skape en felles forståelse mellom ulike næringer
for verdien og nytten av beiting for å skape et åpent, variert og vakkert kulturlandskap, og at
dette også har stor verdi for andre enn beitebrukeren.

2. INNHOLD OG VIRKNING AV PLANEN
Planen skal utarbeides som en kommunedelplan for perioden 2018 – 2028, etter plan- og
bygningslovens kapittel 11. Dette innebærer at det må utarbeides planbeskrivelse og plankart
med tilhørende bestemmelser. Kommunestyret skal gjøre en vurdering av behov for
revidering av beitebruksplanen minst en gang i hver valgperiode jf. pbl § 10-1. Det skal
utarbeides handlingsplan som en del av planen, denne anbefales rullert hvert år.
Planarbeidet er vurdert etter bestemmelsene om konsekvensutredning. Det er konkludert med
at planen ikke omfattes av kravet til konsekvensutredning, jf plan- og bygningsloven § 4-2 og
forskrift om konsekvensutredninger. Sentrale tema vil imidlertid bli nøye omtalt og vurdert
som den del av planbeskrivelsen, jf. planprogrammets kapittel 4.

3. PLANAVGRENSING
Kommunedelplan for beitebruk gjelder for hele Nore og Uvdal kommune.
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4. PLANBESKRIVELSE
Det vil ikke bli utarbeidet egen konsekvensutredning til kommunedelplanen. I tråd med planog bygningslovens § 4-2 skal det utarbeides en planbeskrivelse.
Det er utarbeidet en foreløpig disposisjon for planen:
-

Planbeskrivelse
o Mål
o Strategier
o Fakta om beitebruken i Nore og Uvdal
 Beitebruk i Nore og Uvdal
 Organisert beitebruk
 Dyretallet i Nore og Uvdal opp gjennom tidene
 Stølsdrift
 Kulturlandskapet
 Gjengroing
 Tap og tapsårsaker
o Ressursgrunnlaget
 Arealgrunnlaget
 Verdi av utmarksbeitene
o Lovverk og rammer
 Aktuelle lover og forskrifter
o Utfordringer knyttet til beitebruk
 Beiteretten og gjerdehold
 Interesser knyttet til utmark
 Reiseliv og utbyggingsinteresser
 Rovvilt
 Friluftsinteresser
 Inngjerding av fritidstomter
 Sperregjerde
 Båndtvang

-

Bestemmelser
Plankart
Tiltak/handlingsplan
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5. OVERORDNA FØRINGER
Nasjonale føringer:
 Plan – og bygningsloven
 Naturmangfoldloven
 Friluftsloven
 Aktuelle lover og forskrifter knyttet til beitebruk, gjerding mv.
 Forskrift om verneplan for skog. Fredning av Trillemarka – Rollagsfjell Naturreservat
 Forskrift om Hardangervidda Nasjonalpark med tilhørende forvaltningsplan
 Øvrige verneforskrifter
 Velkommen til bords (Meld. St. 9)
 Endring og utvikling – en framtidsrettet jordbruksproduksjon (Meld.St.11)
 Veileder H-2401 – Garden som ressurs
 Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017 - 2027
Regionale og kommunale føringer:
 Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 2010
 Regional plan for Hardangervidda 2011 - 2025
 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Buskerud 2013 - 2016
 Næringsplan for Nore og Uvdal kommune 2011 – 2021
 Samordna handlingsplan for næringsarbeid i Nore og Uvdal kommune 2017 – 2019
 Arealdelen av kommuneplan er i Nore og Uvdal kommune oppdelt i følgende
kommunedelplaner:
o Tunhovd, 2006
o Myrset – Ånesgården, 2009
o Nore og Uvdal Øst, 2015
o Nore og Uvdal Vest, 2015
o Dagalifjell med Rødberg, 2017
 Kommunedelplan for stier – og løyper, 2017
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6. ORGANISERING AV PLANPROSESSEN
Kommunedelplanen utarbeides av en arbeidsgruppe fra administrasjonen for næring, miljø og
kommunalteknikk med kommuneplanlegger og jordbrukssjef, samt representant fra Buskerud
Næringshage.
For å sikre lokal forankring og bred medvirkning forslås det å opprette en referansegruppe
med representanter fra særlig berørte interessegrupper;
-

Nore og Uvdal Bondelag
Nore og Uvdal Bonde – og småbrukarlag
Produsentlaget Tine Numedal
Nore og Uvdal Sau – og geit
Nore og Uvdal skogeierlag
Uvdal sankelag
Øvre Uvdal beitelag
Lågaros beitelag
Lågliberget beitelag
Geitvassdalen beitelag
Tunhovd sanke – og beitelag
Nore sankelag
Utmarkskonsulent i Nore og Uvdal kommune
Turistsjef og daglig leder for Nore og Uvdal Næringsselskap
Næringskonsulent i Nore og Uvdal kommune
Representant fra Nore og Uvdal kommunale sti – og løypenemnd
Representant fra Nore og Uvdal hytteforum

7. MEDVIRKNING
Planprogrammet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn som kunngjøres i lokalaviser og på
kommunens nettsider. Relevante og berørte myndigheter, organisasjoner og foreninger vil bli
direkte tilskrevet.
Gjennom planprosessen vil det bli avholdt minst ett åpent møte for berørte parter, der det gis
mulighet for innspill på innhold i planen.
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8. FRAMDRIFT
Planarbeidet er planlagt med følgende framdriftsplan i 2017 – 2018.
Okt

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Utarbeidelse av
planprogram
Varsel om oppstart av
planarbeid, høring av
planprogram
Gjennomgang av innspill,
forslag til endelig
planprogram etter
vurdering av innspill
Fastsettelse av
planprogram i
kommunestyret
Offentlig ettersyn av
forslag til plan
Åpent møte med berørte
parter
Revisjon av planen etter
offentlig ettersyn
Vedtak i kommunestyret
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Sept.

