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Handlingsprogrammet 
- struktur

• 4. satsingsområde: -
• Bygde- og næringsutvikling
• Heilskapleg arealforvalting
• Kommunal planoppfølging
• Kunnskapsbasert planlegging og utvikling

• Kvart satsingsområde utdjupa med 
konkrete tiltak og ei skildring av kvart
tiltak med økonomi, tid og hovudansvar

• Organisering av gjennomføring. 
• Heiplansekretariatet
• Etablera to nye arbeidsgrupper. 

• Kulturminne og kulturmiljø. 
• Berekraftig beitebruk

• Finaniseringsplan og finansieringskjelder
2020 - 2023



Bygde- og 
næringsutvikling
–
Tiltak
1.1 Tettstadutvikling
1.3 Berekraftig beitebruk



Regional støtteordning- Attraktive
tettstader i bygdene kring
villreinfjellet

1.4 millionar kroner (spleiselag
Miljødirektoratet og 
fylkeskommunane)
Eigne retningsliner (føremål, kven
kan søkja, korleis søkja og kva kan
det søkjast om)
www.regionalforvaltning.no
Søknadsfrist 15. januar 2021

http://www.regionalforvaltning.no/


Hovudføremålet er bygde- og næringsutvikling 
med søkelyset på levande bygde- og 
grendesentra i kommunane kring 
villreinfjellet. Attraktive bygde- og 
grendesentra er ein viktig strategi i regional-
og distriktspolitikken for å utvikle og 
oppretthalde vekstkraftige lokalsamfunn, 
busetting og sysselsetting i distrikta.  
Attraktivitet er eit heilskapleg omgrep som 
handlar om at det skal vera bu og leve-,  
nærings- og gjestelyst i og til bygdene. 
Støtteordninga har som hovudføremål å 
styrke attraksjonskrafta til bygde- og 
grendesentra med å legge til rette for 
opplevingar og aktivitetar som spelar på lag
med natur- og kulturkvalitetane til 
villreinfjellet. 



Berekraftig
beitebruk
Nettverksmøte – avklare problemstillingar og 
kunnskapsbehov
Samle kunnskap om beiteressursar, beitetrykk
og beitebruk
Årlege dialogmøter
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