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Retningslinjer for Regional plan for 
 Hardangervidda 2011 - 2025

§1. Virkning av planen
I henhold til plan- og bygningslovens §8-2 skal  regionale 
planer legges til grunn for regionale organers virksom-
het og for kommunal og statlig planlegging og virksom-
het i regionen. Rettslig bindende arealbruk blir fastlagt 
i den kommunale arealplanleggingen etter plan- og 
bygningsloven. Vernede områder har bindende bestem-
melser etter naturvernloven/naturmangfoldloven.

Det regionale plankartet og retningslinjene er retnings-
givende for videre kommunal planlegging. 

Tidligere godkjente og gjeldende kommuneplaner og 
reguleringsplaner innenfor planområdet gjelder uav-
hengig av denne planen.

God dialog mellom lokale og regionale myndigheter 
øker muligheten for at den regionale planens inten-
sjoner blir fulgt opp. 

§2. Felles retningslinjer for planområdet 

§2.1. Generelle retningslinjer
Den regionale planen er en overordnet og grovmasket 
plan, som ikke fanger opp alle lokale forhold. Areal-
brukssonene som er benyttet er i stor grad flerfunk-
sjonelle soner tilpasset regionalt plannivå. Det vil derfor 
være nødvendig å tilpasse plangrenser, bestemmelser, 
retningslinjer og arealkategorier i henhold til ”Nasjo-
nal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt plan-
register” ved utarbeiding av kommunale planer.

Planlegging og saksbehandling
Regional plan skal legges til grunn ved kommunenes 
behandling av plan- og byggesaker, og øvrige saker 
knyttet til areal- og ressursbruken. 

Ved behandling av dispensasjon fra kommuneplan eller 
reguleringsplan etter plan- og bygningslovens §19 skal 
kommunene legge vekt på å følge opp retningslinjene i 
regional plan. Endringer i areal- og ressurspolitikken bør 
ikke skje ved dispensasjoner, men ved å ta opp planene 
til revisjon.

Kommunene skal sende alle nye arealplaner, utbyg-
gingssaker og inngrepssaker som kan få betydning for 
villreinens livsvilkår til villreinnemnda til høring. 

Generelle prinsipper ved videre kommunal  
plan legging
Kommunene skal legge vekt på 
•	 god landskaps- og terrengtilpassing i utbyggingsplaner, 
•	 unngå nye bygg i 100 metersonen langs vann og 

vassdrag,
•	 sikre store nok og gjennomgående grønne 

 strukturer innenfor utbyggingssoner av hensyn til 
landskap, friluftsliv og vilt

•	 harmonisere tetthet, hyttestørrelser og bygge-
høyder med eksisterende bebyggelse ved videre 
utbyggingen i utbyggingsområder 

•	 ta hensyn til kulturminner og følge de rammer og 
betingelser kulturminneloven setter (ved bl.a. bruk 
av oppdaterte datasett om kulturminner)

•	 ivareta naturmangfold i henhold til de rammer 
den nye naturmangfoldloven setter for kommunal 
planlegging.

Forholdet til villrein er i hovedtrekk avklart i den 
 regionale planprosessen. Interessekonflikter i forhold til 
landbruk, naturvern, kulturminnevern, naturmangfold, 
friluftsliv og landskap avklares ved bruk av plan- og byg-
ningsloven sine regler i videre kommunal planlegging.

Estetisk utforming
Kommunene tilrås å utarbeide bestemmelser om 
 estetisk utforming knyttet til landskap og bygninger i 
planområdet gjennom planlegging etter plan- og byg-
ningsloven.  

§2.2 Retningslinjer om bygg i  
utmarksnæring
I medhold av plan- og bygningsloven deles ”utmarks-
næringer” i 

1. ”landbrukets utmarketsnæringer” definert som stø-
ling, beitebruk, egen jakt og fiske, og foredling av fisk. 

2. ”annen utmarksnæring” som opplevelsesnæring 
(guiding) og utleie av jakt- og fiskerettigheter (med 
husvære). 

Grunneiere som driver ”landbrukets utmarksnæringer” 
(støling, beitebruk, egen jakt og fiske, og foredling av 
fisk) kan bygge, rehabilitere og videreutvikle nødvendige 
driftshusvære og støler for å utnytte utmarksressursene 
på eiendommen. Det skal skje etter gjeldende regler for 
byggesaksbehandling, og trenger ingen nærmere plan-
avklaring. Generelt forutsettes følgende rammer: 

Støler kan rehabiliteres og videreutvikles forut-
satt form, størrelse og byggehøyder i samsvar med 
 stedets tradisjon for stølsbygg, men likevel slik at 
de tilfredsstiller dagens forskrifter og krav. 
Driftshusvære skal ha form, størrelse og bygge-
høyder i samsvar med stedets tradisjon for drifts-
husvære, men likevel slik at de tilfredsstiller dagens 
forskrifter og krav. 

Grunneiere som driver ”annen utmarksnæring” som 
opplevelsesnæring (guiding) og utleie av jakt- og fiske-
rettigheter (opplistingen er ikke uttømmende), kan 
bygge næringsbygg for dette formålet etter nærmere 
planavklaring. Avklaringen av omfang og lokalisering 
skal skje gjennom kommunal planlegging etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser ved bruk av:
•	 LNF-områder med areal for spredt næringsbe-

byggelse i kommuneplan (§11-7, 1. ledd nr.5)
•	 Bestemmelser knyttet til LNF-formålet i 

 kommuneplan (§§ 11-9 eller 11-11)
•	 Områderegulering, §12-2.

Næringsbyggene skal ha form, størrelse og bygge-
høyder i samsvar med stedets tradisjon for drifts-
husvære, men likevel slik at de tilfredsstiller dagens 
forskrifter og krav. 

Alle byggetiltak forutsettes å skje i tilknyting til do-
kumenterbare utmarksnæringer. Ved lokalisering av 
” annen utmarksnæring” i det nasjonale villreinområdet 
(sone B) skal det vises stor varsomhet overfor villreinen.

Støler, driftshusvære og næringsbygg kan ikke skilles fra 
hovedbruket, jfr. plan- og bygningsloven og jordloven. 

§2.3 Retningslinjer om veger

Bygging
Vegutbedringer og nye veger som øker mulighetene for 
bilkjøring og ferdsel inn i villreinens leveområder skal 
som hovedregel ikke bygges. Dersom dette likevel til-
lates, skal behovet for ferdselsreguleringer ved bom og 
restriksjoner på brøyting vurderes. 

Opprusting av eksisterende landbruksveger og sleper i 
villreinområdet skal bare skje dersom målet er å hindre 
unødig slitasje og å sikre trygg transport.

Vinterbrøyting
Eksisterende veger som er anlagt i villreinområder bør 
ikke åpnes for trafikk før 1. juni.

Unntatt fra dette er:

E134 (Haukelivegen): 
Planområdet avgrenses i sør av E134. Denne er eta-
blert som en samfunnsmessig viktig vinteråpen ferd-
selsåre uten ferdselsrestriksjoner pga. villreinen. 
Videre utbygging av tunneler for å bedre framkom-
melighet for trafikkanter og å styrke villreinens frie 
trekkveier mellom Hardangervidda og Setesdals-
heiene bør styrkes. 

Rv 7 (Haugastøl-Sysendalen):
Rv 7 er etablert som en samfunnsmessig viktig 
 vinteråpen veg over Hardangervidda.

•	 Vegen skal vinterbrøytes, men kan stenges på kort 
varsel når villreinen er i området. Dette innebærer 
videreføring av dagens rutiner i Statens Vegvesen.

•	 Arbeidet med planlegging av miljøtunneler og 
høyfjellsprofiler på strategiske steder på traséen skal 
videreføres, samtidig som Hardangervidda tunnelen 
som et nytt alternativ utredes. Begge løsninger 
vil sikre villreintrekk til alle årstider og forbedre 
 sikkerhet og framkommelighet for trafikkantene. 
Valg av løsning og realisering bør skje snarest mulig.

Fv 124 (Tessungdalen-Imingfjell-Uvdal):
Veien kan holdes åpen med unntak av perioden  
30. november til 1. april, eller til påske når denne 
 faller i mars. Veien kan stenges på kort varsel dersom 
det er villrein i området.

Andre atkomster:
•	 Kråmvikvegen, Songavegen og Bordalsvegen 

i Vinje kommune bør være stengt for allmenn 
 ferdsel når brøyting skjer før 1. juni.

•	 Valldalsvegen i Odda kommune skal ikke åpnes før 
etter kalvinga er ferdig.

•	 Veg fra Ystanes ved Kinsarvik til Heng i Ullensvang 
herad tillates utbedret.

•	 Ny veg- og skitunnel mellom Rollag og Tinn kom-
muner ved Killingskaret kan etableres, bl.a. for å gi 
sikker vinterveg mellom Tinn og Numedal.

§2.4 Retningslinjer om ferdsel
Med ferdsel menes allmenn ferdsel etter friluftsloven, 
motorisert ferdsel i utmark etter Lov om motorferdsel 
og Forsvarets ferdsel. Bedre styring av ferdsel er et vik-
tig virkemiddel for å ivareta villreinens behov.

Friluftsliv
Ferdsel innenfor planområdet skal styres gjennom 
 følgende føringer:

Stier og løyper:
Lokalisering av nye ferdselsårer skal skje ut fra hensyn til 
villreinens og øvrige sårbare arters arealbruk.  Etablering 
og drift av stier og løyper bør fastsettes i kommunale sti- og 
løypeplaner. Disse skal utarbeides etter følgende prinsipp: 
•	 Nye oppkjørte skiløyper og merkede vinterruter 

skal legges utenom viktige vinterbeiteområder for 
villrein. Det skal ikke legges nye stier i viktige kalv-
ings- og/eller sommerbeiteområder for villrein.

•	 Det skal etableres varslingsrutiner som sikrer at 
løypekjøringen straks opphører dersom villrein 
trekker inn i aktuelt område. 

•	 Etablerte og merkede stier, sleper og løyper 
( merket av DNT eller andre) som kommer i konflikt 
med sårbare villreinområder, skal legges om med 
sikte på mindre konfliktfylte traseer. Der dette er 
vanskelig å få til, bør det gjennomføres oppfølg-
ingsprosjekter som søker å få avklart konfliktgrad 
og mulighet for andre avbøtende tiltak.

Andre aktiviteter:
Ferdsel der en planlegger, koordinerer eller arrangerer 
en aktivitet som er kunngjort/markedsført på forhånd, 
skal kanaliseres til områder med minst mulig konflikt 
med villrein. Dette gjelder både sommer- og vinter-
aktiviteter.

”Moderne” ferdselsformer som kiting, hundekjøring, 
sykling og lignende bør styres til områder uten konflikt 
med villreinens behov. 

Varslingsrutiner:
•	 Det skal etableres rutiner der aktuelle oppsyns-

organ løpende varsler kommunene og ansvarlig 
instans for løypekjøring når reinen nærmer seg 
områder med oppkjørte skiløyper. Løypekjøringen 
skal stanse ved fare for konflikt. 

•	 Arrangement og/eller annen organiserte aktiviteter  
i mulig konflikt med villrein må avklares med 
de berørte kommunene og villreinnemnda for 
 Hardangervidda.

Motorisert ferdsel
Kommunene bør utarbeide planer for motorferdsel i ut-
mark etter reglene i Plan- og bygningsloven og i Lov om 
motorisert ferdsel i utmark. Kommunene bør samordne 
sine motorferdselsplaner med sikte på å redusere det 
samlede volumet.

Etter gjeldende lovverk skal motorisert ferdsel så langt 
mulig begrenses til nødvendig nyttekjøring.

Forsvaret
Forsvaret har etter lov om motorferdsel i utmark tilla-
telse til ferdsel i utmarka knyttet til øvelser, forflytninger 
og transport. Forsvaret skal etter samme lovs § 8 vise 
aktsomhet og unngå skader og ulempe for naturmiljø 
og mennesker. 

Det skal følgelig ikke gjennomføres militær øvingsakti-
vitet som er i konflikt med villreinens bruk av leveom-
rådene. Spesielt gjelder dette i perioder vinterstid for å 
unngå forstyrring av trekk og beiting, og i kalvingstiden. 

Planlegging og gjennomføring av øvelser innenfor det 
nasjonale villreinområdet skal minimum avklares med 
de berørte kommunene, SNO og villreinnemnda for 
Hardangervidda.

§2.5 Retningslinjer om vassdrag
Forvaltning av varig verna vassdrag skal koordineres med 
den øvrige forvaltningen av arealer i området.  Planer for 
differensiert forvaltning av disse områdene bør søkes 
integrert i øvrige verne- og planbestemmelser og bør 
inngå som en del av kommuneplanenes bestemmelser. 
Kommunene bør gjennom kommuneplanleggingen 
også sikre verneverdier knyttet til øvrige vassdrag og ta 
opp behov for estetisk og landskaps messig forbedring 
av utbygde vassdrag.

§2.6 Retningslinjer om kraftutbygging og 
kraftlinjer
Ny eller utvidelse av eksisterende kraftutbygging eller 
kraftlinjer bør unngås i villreinens leveområder. 

Unntak kan gjøres for tiltak som ikke innebærer nye inn-
grep av betydning for bevaring av villreinstammen, samt 
for tiltak med samlet positiv miljøgevinst knyttet til vill-
rein, landskap og andre miljø- og verneinteresser.

§2.7 Retningslinjer om kulturminner
Ved videre planlegging i disse områdene skal det tas 
tilstrekkelig hensyn til kulturminneverdier gjennom å 
følge opp de retningslinjer kulturminneloven setter.

§2.8 Retningslinjer om gjerder i utmark
Gjerder i utmark som kan være til hinder for villreinens 
ferdsel tillates ikke. 

§3. Særskilte retningslinjer for ulike 
 arealformål
Planområdet er delt inn i følgende flerfunksjonelle 
 arealsoner: 

A. Nasjonalt villreinområde - areal vernet etter naturvern-
loven  
(Hensynssone villrein)

B. Nasjonalt villreinområde  
(Hensynssone villrein)

C. Fjell og annen utmark  
(Hensynssone randsone)

D. Stølsdaler og annen utmark  
(Hensynssone utvikling D)

E. Fjell- og fjordbygder 
(Hensynssone utvikling E)

F. Fritidsbebyggelse  
(Hensynssone utvikling F)

G. Reiseliv  
(Hensynssone utvikling G)

§§3.2-3.7 gir rammer for videre kommunale planleg-
ging innenfor hver sone.

§3.1 Områder vernet etter naturvernloven 
(sone A)
Nasjonalparken og andre verneområder som er bånd-
lagt etter Naturvernloven/Naturmangfoldloven har 
egne forskrifter og bestemmelser i henhold til dette.

§3.2 Nasjonalt villreinområde (sone B)
Hensynet til villrein, landskap og naturmiljø er særlig 
viktig i denne sonen. 

Støler, driftshusvære og næringsbygg kan etableres og 
videreutvikles som ledd i dokumenterbar utmarksnæ-
ring. Ytterligere retningslinjer for dette går fram av §2.2.

Etablerte turisthytter kan moderniseres og forsiktig ut-
vides når dette er nødvendig for videre drift.  Nærmere 
rammer for dette må avklares i kommunenes videre 
planlegging.

Fritidsbygg: Det tillates ikke nye fritidsbygg. Det kan gis 
tillatelse til ombygg og mindre tilbygg på eksiterende 
bygg, samt riving av gamle for oppføring av nye med 
same størrelse, etter samme regelverk som i nasjonal-
parken. 

Friluftsaktiviteter: Ved Røldal (Odda kommune) og ved 
Falkeriset (Vinje kommune) tillates tilrettelegging for 
friluftsaktiviteter i nærmere avgrenset hensynssone for 
friluftsliv i henhold til §3.8.

§3.3 Fjell og annen utmark (sone C)
Støler, driftshusvære og næringsbygg kan etableres og 
videreutvikles som ledd i dokumenterbar utmarksnæ-
ring. Ytterligere retningslinjer for dette går fram av §2.2.

Fritidsbebyggelse: Det tillates ikke nye fritidsbygg. Det 
kan gis tillatelse til ombygg og mindre tilbygg på ek-
siterende bygg, samt riving av gamle for oppføring av 
nye liknende størrelse. Rammene fastsettes endelig i 
 kommuneplanene.

Annet: 
•	 Planer om ny skytebane i Sør-Skurdalen kan reali-

seres innenfor denne sonen forutsatt at hensyn til 
samfunn og miljø er tilstrekkelig ivaretatt.

•	 Veg fra Ystanes ved Kinsarvik til Heng i Ullensvang 
herad tillates utbedret.

§3.4 Stølsdaler og annen utmark (sone D)
Støler, driftshusvære og næringsbygg kan etableres og 
videreutvikles som ledd i dokumenterbar utmarksnæ-
ring. Ytterligere retningslinjer for dette går fram av §2.2.

Fritidsbebyggelse: Kommunene kan i videre kommu-
neplanlegging åpne for begrenset fritidsbebyggelse, 
spredt eller i smågrupper. Dette skal skje innenfor 
 følgende rammer: 
•	 Ny bebyggelse skal legges utenfor stølsvoller.
•	 Bebyggelsen skal gis god landskapsmessig tilpas-

ning med sikte på å ivareta stedets særpreg og 
kulturlandskap. Nye bygg skal ha størrelse og form 
tilpasset stedets tradisjon, jfr. § 2.1. 

•	 Lokalisering og antall skal fastsettes i kommune-
planene, og gis rammer slik at landskapsbildet 
opprettholdes og villreinhensyn ivaretas. 

Realisering av nærmere definerte stølsretter i Veig-
dalen (Berastøldalen og Viveli), Hjølmosete og Isdalen i 
 Eidfjord skal skje i medhold av godkjent kommuneplan. 
Byggene skal kunne nyttes til både nærings- og fritids-
formål. Kulturminner og kulturlandskap i området forut-
settes ivaretatt. Byggene skal ha størrelse og utforming 
tilpasset stedets tradisjon og skal ikke kunne deles fra 
hovedbruket.

§3.5 Fjell og fjordbygder (sone E)
Støler, driftshusvære og næringsbygg kan etableres og 
videreutvikles som ledd i dokumenterbar utmarksnæ-
ring. Ytterligere retningslinjer for dette går fram av §2.2.

Fast bosetting og andre næringsbygg: Rammer for om-
fang og utbredelse avklares i kommuneplan. 

Fritidsbebyggelse: Kommunene kan i videre kommu-
neplanlegging åpne for begrenset fritidsbebyggelse, 
spredt eller i smågrupper. Dette skal skje innenfor 
 følgende rammer: 
•	 Bebyggelsen skal gis god landskapsmessig tilpas-

ning med sikte på å ivareta stedets særpreg og 
kulturlandskap. Nye bygg skal ha størrelse og form 
tilpasset stedets tradisjon, jfr. § 2.1. 

•	 Lokalisering og antall skal fastsettes i kommune-
planene, og gis rammer slik at landskapsbildet 
opprettholdes og villreinhensyn ivaretas. 

Veier og ferdsel: Rammer for dette skal fastsettes i 
 videre kommunal planlegging.

§3.6 Fritidsbebyggelse (sone F)
Områdene kan videreutvikles, bebygges og fortettes i 
henhold til vedtatte kommuneplaner og regulerings-
planer. 

Ved videre planlegging i slike områder, nye planer 
og/eller revisjon av eldre planer for fortetting, skal 
 kommunene legge vekt på de generelle retningslinjene 
i §2.1.
 
Omfang, lokalisering og andre viktige planavklaringer 
må skje i kommunes videre planlegging (kommuneplan, 
områdeplaner og/eller reguleringsplaner). Det skal ikke 
etableres ny bebyggelse beregnet på overnatting over 
tregrensa  eller i det høyestliggende skogbeltet.

Forpliktende kommunal sti- og løypeplan som kana-
liserer økt ferdsel utenfor viktige villreinområder, bør 
 foreligge før nye utbyggingsplaner innenfor planom-
rådet blir realisert, jf. §2.4. Det forutsettes at kommune-
ne gjennomfører dette prinsippet ved hjelp av rekkeføl-
gekrav ved rullering av kommuneplanene. 

§3.7 Reiseliv (sone G)
Områdene kan videreutvikles, bebygges og fortettes i 
henhold til vedtatte kommuneplaner og regulerings-
planer. Ved revidering av kommuneplaner og regule-
ringsplaner i denne sonen forutsettes det at arealer 
innenfor villreinenes leveområder opprettholdes som 
grønn struktur.

Ved videre planlegging i slike områder, nye planer og/
eller revisjon av eldre planer for fortetting, skal kommu-
nene legge avekt på de generelle retningslinjene i §2.1.

Omfang, lokalisering og andre viktige planavklaringer 
må skje i kommunes videre planlegging (kommunepla-
ner og/eller reguleringsplaner). Det skal ikke etableres 
ny bebyggelse beregnet på overnatting over tregrensa 
eller i det høyestliggende skogbeltet. Nødvendige 
 installasjoner for alpinanlegg kan etableres over tre-
grensen. 

Forpliktende kommunal sti- og løypeplan som kana-
liserer økt ferdsel utenfor viktige villreinområder, bør 
foreligge før nye utbyggingsplaner innenfor planområ-
det blir realisert, jf. §2.4. Det forutsettes at kommunene 
gjennomfører dette prinsippet ved hjelp av rekkefølge-
krav ved rullering av kommuneplanene. 

§3.8 Hensynssone friluftsliv.
I denne sonen kan vinterbaserte friluftsaktiviteter ut-
vikles i Røldal. I tilsvarende sone ved Møsvatn kan det 
 tilrettelegges for sommerbasert friluftsliv. Det skal ut-
vises forsiktighet med faste installasjoner.

Regional plan for 
Hardangervidda

2011 – 2025

TELEMARK
FYLKESKOMMUNE

Styringsgruppa for Regional plan for Hardangervidda 9. juni 2011
Vedtatt i fylkestinget i Hordaland 18. oktober 2011
Vedtatt i fylkestinget i Telemark 7. desember 2011
Vedtatt i fylkestinget i Buskerud 8. desember 2011

Mer om Regional plan for Hardangervidda: 

www.fylkesdelplan-hardangervidda.no


