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Vedtak i Formannskapet – 02.12.2019
Med hjemmel i plan – og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommunedelplan for
beitebruk 2019 – 2028 ut til høring og offentlig ettersyn.
Planbeskrivelse med retningslinjer og tiltaksplan er datert 14.11.2019
Behandling i Formannskapet – 02.12.2019:
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan – og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommunedelplan for
beitebruk 2019 – 2028 ut til høring og offentlig ettersyn.
Planbeskrivelse med retningslinjer og tiltaksplan er datert 14.11.2019

Saksopplysninger:
Forslag til planprogram for arbeidet ble sammen med oppstartsvarselet sendt på høring
og lagt ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan – og bygningsloven § 11 – 13.
Frist for innspill til oppstarts varsel og planprogram var 2.2.2018. Det ble mottatt 2 innspill
innen høringsfristen. Dette var innspill fra Buskerud Fylkeskommune og Fylkesmannen i
Buskerud med kommentarer til det videre planarbeidet samt innspill til tilføyelser til
regionale og overordna føringer for planarbeidet som var listet opp i kap 5. i
planprogrammet.
Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 19.3.2018.
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. Det skal utarbeides handlingsplan til beitebruksplanen med tiltak som styrker
beitebruken og reduserer konfliktnivået.
Bakgrunnen for arbeidet med kommunedelplan for beitebruk er at arealbruken i
kommunen er i stadig endring og det er flere interesser knyttet til utmarksområdene nå
enn tidligere. I Nore og Uvdal kommune er det flere sterke arealinteresser som beitebruk,
friluftsliv og hyttebygging. Noen områder er i dag preget av økt konfliktnivå mellom
beitebruk og økende press på utmarka gjennom hyttebygging og økt turisttrafikk. I enkelte
deler av kommunen er rovdyrproblematikk hovedårsak til redusert bruk av
utmarksbeiteområder. Videre er det 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.
Gjennom planprosess med regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell har også
problemstillinger knyttet til villreinens arealbruk innenfor planområdet øst for
Tunhovdfjorden blitt belyst. Grunneiere og beitebrukere i området øst for Tunhovdfjorden
opplever store konflikter med villreinen, som følge av redusert avling og beiteverdi når
reinsdyra trekker ned på setervoller og dyrka mark i tilknytning til setrene for å beite.
Kommunedelplan for beitebruk gjelder for hele Nore og Uvdal kommune.
I henhold til planstrategien skal det utarbeides en plan for beitebruk. Planforslaget er
utarbeidet som en kommunedelplan for perioden 2019 – 2029, etter plan- og
bygningslovens kapittel 11. Det skal utarbeides handlingsplan til beitebruksplanen, denne
anbefales rullert hvert år for å sikre gjennomføring av tiltak og fremdrift.
Retningslinjer for beitebruk skal tas inn i kommuneplanens arealdel og
kommunedelplaner i kommunen ved første rullering.
Medvirkning og prosess
Planforslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra administrasjonen for næring, miljø og
kommunalteknikk med kommuneplanlegger og jordbrukssjef, samt en representant fra
Buskerud Næringshage.
Det er i henhold til fastsatt planprogram opprettet en referansegruppe for arbeidet hvor
særlig berørte interessegrupper er representert, dette for å sikre lokal forankring og bred
medvirkning i planprosessen:
Representanter fra følgende faglag, organisasjoner og utvalg er representert i
referansegruppen for planarbeidet;
-

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 hytteforbund

Referansegruppen har hatt to møter så langt i planarbeidet; 8.3.2019 og 10.4.2019.

Framdriftsplan
Planlagt framdriftsplan i fastsatt planprogram forutsatte høring sommer 2018 og
sluttvedtak innen utgangen av 2018. Grunnet mye ekstra arbeid med oppfølging av
erstatningssaker vinteren 2018/2019 som følge av avlingssvikten i landbruket
vekstsesongen 2018, måtte planarbeidet forskyves.
Revidert framdriftsplan blir som følger:
Utlegging til offentlig ettersyn

Desember 2019

Revisjon etter offentlig ettersyn

Januar/februar 2020

Vedtak av kommunedelplan for beitebruk

Mars 2020

Det er utarbeidet tiltaksplan som en del av forslag til beitebruksplanen i kap. 8, denne
inneholder forslag til aktuelle tiltak som skal bidra med å løse utfordringer eller redusere
konfliktnivået ved beitebruk i dag samt sikre framtidig bruk av beiteressurser i inn – og
utmark. Det er foreslått aktuelle tiltak innenfor følgende områder:
o
o
o
o
o
o
o
o

Arealforvaltning
Beitebruk – og kulturlandskap
Interesser knyttet til utmark
Fritidsbebyggelse – og utbyggingsinteresser
Gjerdehold
Friluftsinteresser
Båndtvang – Løshund problematikk
Rovvilt

Kommunedirektørens vurdering:
Kommunedelplan for beitebruk skal legges ut på høring og offentlig ettersyn jf. Plan – og
bygningsloven § 11-14.
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 er nøye omtalt og vurdert
som den del av planbeskrivelsen.
Planforslaget vurderes å tilfredsstille lovkrav, statlige og regionale føringer for
utarbeidelse av arealplan. Det vises til planbeskrivelsen for ytterligere beskrivelse av
følgende tema:
o

Innledning

o
o

Mål
Fakta om beitebruken i Nore og Uvdal
 Beitebruk i Nore og Uvdal
 Organisert beitebruk i Nore og Uvdal
 Dyretallet i Nore og Uvdal gjennom tidene
 Seterdrift
 Kulturlandskapet
 Gjengroing
 Tap og tapsårsaker

o

Ressursgrunnlaget
 Arealgrunnlaget
 Verdi av utmarksbeitene

o

Lovverk og rammer
 Aktuelle lover og forskrifter knyttet til beitebruk og arealforvaltning

o

Utfordringer knyttet til beitebruk
 Arealforvaltning
 Beitebruk – og kulturlandskap
 Interesser knyttet til utmark
 Fritidsbebyggelse - og utbyggingsinteresser
 Gjerdehold
 Løshund - båndtvang
 Rovvilt

o
o

Retningslinjer
Tiltaksplan 2019 - 2028

Vedlegg
1 Planbeskrivelse for Kommunedelplan for beitebruk 2018 - 2028 Høringsutkast
14.11.19
2 Beitebruksplan_beitelag 29.06.18
3 Kart med installasjoner i beiteområder _NoreUvdal
4 Beitebruksplan A1 plankart rev.13.11.2019

