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1. INNLEDNING 
 

 

Lokalisering 

Planområdet dekker et areal på ca 1545 km2. Planområdet ligger sørvest i Nore og Uvdal kommune, hvor 

kommunens arealer på Hardangervidda er med i planområdet. Planens begrensning følger kommunegrensa 

i sør mot Rollag kommune og Tinn og Vinje kommuner i Telemark i sørvest, mot Ullensvang kommune og 

Eidsfjord kommune i vest, mot Hol kommune i nord – Djupegrønuten og Uvdalsåi - Fønnebøfjorden i nord, 

mot Norefjorden – Frygnefjorden – Kravikfjorden i øst. 

 

Gjeldende kommuneplan 
 

 
I gjeldende kommuneplan for Nore og Uvdal vedtatt i 2000 er det meste av kommune- delplanområdet 

avsatt til LNF-område. Eksisterende hytteområder er todelt og vist enten som byggeområder for 

fritidsbebyggelse eller LNF område med spredt fritidsbebyggelse. Arealbruken fra gjeldende kommuneplan 

er videreført i denne kommunedelplanen, dog er noen områder for spredt fritidsbebyggelse er redusert 

både med hensyn til antall og størrelse. 

 
 

 

Figur 1: Planområdet kommunedelplan for Nore og Uvdal vest. 
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2. FORMÅLET MED PLANEN 
 

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en plan for langsiktig forvaltning av arealene i området Nore 

og Uvdal VEST. Kommunedelplanen skal være grunnlaget for arealpolitikken som skal føres, og planen ”- 

skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk og skal angi hovedtrekkene i 

arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, 

samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene” (jf. plan- og bygningsloven § 

11-5). 

 

Planprogram 
 

 
Planprogrammet pekte på de utfordringer planen tar sikte på å løse, aktuelle utredningsbehov, ulike 

utbyggingsalternativer og opplegg for organisering og gjennomføring av planarbeidet. Planprogrammet 

er tilpasset omfanget av, og nivået på arbeidet og de problemstillingene planarbeidet er ment å omfatte. 

Det beskriver hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert og antatte problemstillinger 

som vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. I 

arbeidet med kommunedelplan for Nore og Uvdal VEST er det lagt vekt på følgende: 

 
A. På grunnlag av antatt behov skal det sikres arealer for attraktive boligområder hvor det 

også er muligheter for store boligtomter. I tillegg skal det utredes om det kan være 

områder egna for spredt boligbygging, også her skal det tilrettelegges for store 

boligtomter. 

 

B. Næringsarealer må sikres for nye og eksisterende bedrifter. 

 

C. Geologiske ressurser skal sikres og masseuttak søkes lagt slik at konfliktnivået blir lavt 

og transportbehovet begrenses. 

 

D. Legge til rette for en mest mulig bærekraftig hyttebygging innenfor definerte områder, 

som tar hensyn til bl.a. beite, natur og miljø. 

 

E. Viktige områder for grøntstruktur, kulturminner, villrein, natur, landbruk og friluftsliv 

skal sikres i planen. 
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3. PLANPROSESSEN 
 

Oppstart og 1. gangs offentlig ettersyn 
Arbeidet med kommunedelplan Nore og Uvdal Vest startet i 2004, med planprogram for 

Arealdelen av kommuneplan 2004 – 2015. Formannskapet i Nore og Uvdal vedtok i møte 

18.6.2007, i sak 30/07, å legge ut kommunedelplanen til offentlig ettersyn med høringsfrist den 

1.9.2007. Det ble registrert 47 innspill under denne høringen. I brev av 31.8.2007 fremmet 

Fylkesmannen i Buskerud 6 innsigelser. Fylkesmannen konkluderer med at konsekvensutredningen var 

mangelfull og ikke i tråd statlige forskrifter og veiledere. Fylkesmannen ba videre om en grov kartlegging 

av risiko for å unngå ny etablering eller fortetting i fareutsatte områder. De 6 innsigelsene var knyttet til: 

 

1. Roe-området: FM ba kommunen tydeliggjøre mulig konflikt med Jurveddalen naturreservat 
og utgreie konsekvenser for naturreservatet. FM mente byggeområder var plassert for tett på 
Dalsettjønn (regionalt viktig våtmarksområde). FM ba kommunen unngå sammenhengende 
hyttebebyggelse fra Nordre Vegglifjell til Roesetra og ba videre om landskapsmessige 
konsekvenser illustrert med skisser og bildemateriale. FM savnet alternative 
lokaliseringsområder. 
 

2. Breiset: FM hadde innsigelse til byggeområdet nordøst for vannet. Grønnkorridor mellom 
Svartevann, Breidsetvann og Holmevann må ikke gjenbygges 
 

3. Imingfjell: Randsone 2 i FDP Hardangervidda. Gjennomfør tiltak i planen for å sikre villreinen 
og dens leveområder. Fylkesmannen ba kommunen ta hensyn til grense for villreinens 
leveområder i henhold til Regional plan for Hardangervidda. FM ba kommunen legge inn 

buffer-/hensynssone. FM frarådet arealutvidelse til 150 m2 for eksisterende hytter; ikke 
ønskelig med nye byggetiltak/utvidelser i LNF-områdene. 
 

4. Haugåsen: FM hadde innsigelse til 2 byggeområder med 60 nye tomter. Videre til at 
LNF-områdene med spredt utbygging var for store i henhold til rammen (areal og 
omfang). Det ligger også en urørt nøkkelbiotop i området og fylkesmannen frarådde 
at nøkkelbiotoper ble liggende i byggeområder/LNF-spredt utbygging. FM savnet en 
mer detaljert konsekvensutredning særlig med hensyn til landskapsmessige 
konsekvenser og drøfting av alternativer. 
 

5. Ved Alpinsenteret: Byggeområdet ved Hegnabekken og Bjørnebekk flyttes noe mot 
vest for å opprettholde grønnstruktur mellom de store utbyggingsprosjektene i 
området. 
 

6. Jønndalen: innsigelse til nytt byggeområde pga høyden 1000 moh. De savnet begrunnelse og 
konsekvensutredning. 
 

7. LNF-spredt: Mangler oversikt over antall nye fritidsboliger, uklar status for framtidige områder 
for LNF-spredt (overført fra gjeldende plan). Begrepet “LNF-spredt på snaufjellet” er ikke gyldig. 
Mangler definisjon av snaufjellet og angivelse av lokalisering. 
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8. Bestemmelsene, pkt. 9 om byggeforbud langs vassdrag også for landbruksveger og massetak, 
samt anbefalinger. 

 
 
Planarbeidet stoppet opp i perioden 2007 – 2009, men igangsatt på nytt og etter ny plan- og 

bygningslov høsten 2009. Planprogram for kommunedelplan for Nore og Uvdal Vest ble utarbeidet den 

28.4.2010 og sendt på høring i perioden mai – juni 2010. Planprogrammet 

ble senere vedtatt høsten 2010. Varslet oppstart av planarbeidet førte til nye innspill fra grunneiere og 

berørte interesser og myndigheter. Det ble her åpnet for å komme med innspill gjennom lokal prosess 

knyttet til utarbeidelse av Regional plan for Hardangervidda for de deler av planområdet Nore og Uvdal 

Vest som omfattes av Regional plan for Hardangervidda. 

 

Arealplanmøtet 10.november 2010 
Plansaken ble tatt opp med regionale myndigheter i arealplanmøte 10.november 2010. De viktigste 

tilbakemeldingene er oppsummert nedenfor: 

 

 Det er ønskelig å se et nytt helhetlig planforslag. 

 Må vise buffersone mot villreinens leveområder. 

 Fylkesmannen vil gi skriftlig tilbakemelding angånde bestemmelsene. 

 Uvdal Alpinsenter er motoren i destinasjonen og bør være hovedsatsing, med varme senger. 

 Sammenhengende sti- og løypenett. 

 Spredt hyttebygging er ikke en fremtidsrettet utbyggingsform. Tilrådes ikke. 

 Unngå større utbygging i tilknytning til setervoller. 

 I Jønndalen må nye områder konsekvensutredes godt. Se på muligheten for å bruke 

kulturminneverdiene og bruke kjent informasjon her. Dette har et potensiale fordi det ligger 

nær Uvdal Alpinsenter. Stort potensiale for funn av kulturminner. Setervoller og 

Nordmannsslepene er viktige i kulturminnesammenheng. 

 Viktig å se på forholdet mellom det nye og det gamle på setervoller. En arkitektkonkurranse om 

hvordan bygge nytt slik at det gamle bevarer sitt uttrykk og verdi. Hensynssoner på hele 

setervoller. Bestemmelser for istandsettelse og nybygg, uten plankrav om detaljreguleringsplan 

her. Viktig å være konkret. 

 Ikke fortetting eller nye hytter ved Imingfjell i fjellsida mellom Gloppehovda og Sønstevatn på 

grunn av rasfare, snøskredfare. 

 

2. gangs offentlig ettersyn 
Kommunedelplan Nore og Uvdal vest ble lagt ut til 2. gangs offentlig ettersyn i 2014 med høringsfrist 

15.10.14. Det ble mottatt 30 uttalelser til planen, hvorav en innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud.  

Vedlagte dokument «Oppsummering av uttalelser og innspill etter 2. gangs offentlig ettersyn» gjengir 

uttalelsene, og redegjør for kommunens oppfølging.  
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4. OVERORDNA RAMMER / NASJONALE FØRINGER 
 

Nasjonale rammer 

 Nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging 

 Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til bords. 

 St.meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken.  

 St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. 

 Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste - Kulturminnepolitikken 

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442-2012) 

 Statlige og regionale retningslinjer for arealplanlegging 
 

Regionale rammer: 

 Regional planstrategi for Buskerud (2013-2016) Vedtatt av fylkestinget i 2012 

 Regional delplan for Hardangervidda, 2011 – 2025, vedtatt av 3 fylkesting i 2011 og tatt til 
orientering av Miljøverndepartementet i 2012. 

 Regional plan for reiselivet i Buskerud 2010 - 2016 

 Forvaltningsplan for vannregion Vestviken 2010-2015 

 Overordnet styrings- og strategidokument for Kongsbergregionen (2010-2021) 

 Strategi for landbruks- og matområdet 2013-2016, vedtatt i fylkestinget i 2011 

 Politikk for fjellregionene i Innlandet, januar 2007 

 Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark, godkjent av Direktoratet for 
naturforvaltning i 2011 

 

Kommunale rammer 

 Kommuneplanens langsiktige del samfunnsdel. Vedtatt av kommunestyret 01.11.2010, sak nr. 
81/10. 

 Kommuneplanens arealdel, 2000 – 2010, 26.06.2000, sak 49/00. 

 Utkast til bestemmelser - Føringer i påvente av endelige bestemmelser, 14.03.2005. 
 

Arealplaner 

 Kommunedelplan for Myrset - Ånesgården 2009-2020 vedtatt i 2009. 

 Kommunedelplan Nore og Uvdal Øst – offentlig ettersyn i 2013. 

 Kommunedelplan Dagalifjellet – offentlig ettersyn våren 2014. 

 Kommunedelplan for stier og løyper, vedtatt i kommunestyret 17.02.03, sak nr. 03/03. Vist i 
kommuneplanens arealdel. Rullering startet i 2013 og forventet vedtak i slutten av 2015.  

 Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde – offentlig ettersyn våren 2014. 
 

Temaplaner og utredninger 

 Kommunedelplan for kulturminner, vedtatt i kommunestyret 28.03.2011, sak nr. 20/11. 

 Strategisk næringsplan 2011-2021, vedtatt i 2012. 

 Skogtakst er gjennomført for hele kommune inkludert miljøregistreringer. 
 Kartlegging av biologisk mangfold (fellesprosjekt v/ Grønn Dal-samarbeidet) 

 Viltkartlegging. 

 Dambruddsberegning – utført av Numedals-Laugens Brugseierforening 

 Utmarksnæringer og LNF-begrepet i Nore og Uvdal, sluttført våren 2010. 
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Føremålet med Hardangervidda nasjonalpark er å verne ein del av eit særleg verdfullt 

høgfjellsområde på ein slik måte at landskapet med planter, dyreliv, natur- og kulturminne og 

kulturmiljøet elles vert bevart, samstundes som området skal kunne nyttast for landbruk, 

naturvenleg friluftsliv og naturoppleving, jakt og fiske og undervisning og forsking. 

Føremålet er å verne eit særmerkt og vakkert naturlandskap med mange kulturminne i 

tilknyting til Hardangervidda nasjonalpark. 

 

Hardangervidda Nasjonalpark og Skaupsjøen/Hardangerjøkulen 

landskapsvernområde 
 

Hardangervidda Nasjonalpark ble opprettet 10. april 1981 og er Norges største nasjonalpark på 

fastlandet. Av i alt 3422 km2 ligger 877 km2 i Nore og Uvdal, hvilket er litt over 1/3 av kommunens 

totale areal.  

Samtidig som opprettelsen av Hardangervidda nasjonalpark ble Skapsjøen/ Hardangerjøkulen 

landskapsvernområde vernet. Dette området ligger i nordvestre hjørne av Nore og Uvdal kommune og 

omfatter i vår kommune områdene ved Halne og Skaupsjøen.  

Formålsparagrafen for Hardangervidda Nasjonalpark har følgende ordlyd:  

 

Formålsparagrafen for Skaupsjøen/Hardangerjøkulen Landskapsvernområde har følgende ordlyd: 

 

Hardangervidda representerer verdier som er enestående i både nasjonal og internasjonal 

sammenheng. Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsplatå, med Norges og Europas største 

villreinstamme. Hardangervidda har vært høstet av mennesker kontinuerlig i 8-9000 år, og mange 

kulturminner dokumenterer den historiske bruken av fjellområdene.  
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Juveruddalen Naturreservat 
Juveruddalen Naturreservat ble opprettet i 2007 I forbindelse med verneplan for skog. Formålet med 

naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av 

naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området er spesielt verdifullt på 

grunn av stor økologisk variasjon med en bekkekløftgradient fra frodig gråor-heggeskog til fattig 

fjellgranskog og forekomst av flere rødlistede arter. Reservatet dekker et totalareal på 1253 daa.  

 

Regional plan for Hardangervidda 
 

Regional plan for Hardangervidda er vedtatt i de tre fylkeskommunene Buskerud, Hordaland og 

Telemark høsten 2011. Regional plan skal sikre villreinens leveområde og gi muligheter for 

næringsutvikling og levende bygder. Utgangspunktet for arbeidet med regional plan er at Norge er det 

eneste landet i Europa som har fjellområder med villrein, og at det er derfor et nasjonalt mål og ansvar 

å sikre villreinen i norsk fauna. Et viktig spørsmål som planen tar stilling til er avgrensning av nasjonalt 

villreinområde. Det aller meste av snaufjellsområdene på Hardangervidda ligger innenfor nasjonalt 

villreinområde. Lufsjåtangen er en stor østlig tange med vinterbeiteressurser, men som kan være 

vanskelig tilgjengelig for reinen pga. menneskelig aktivitet og hvor hensynet til reinen er viktig. 

 

 

 
 

 
 
 

Viktige prinsipper i Regional plan for Hardangervidda 

 Ikke juridisk bindende, men retningsgivende for videre kommunal planlegging 

 Tidligere godkjente og gjeldende kommuneplaner og reguleringsplaner gjelder fortsatt, og er 
juridisk bindende. 

Figur 2: Utsnitt av regional plan for Hardangervidda – kommunegrensa vist med rød stiplet 
linje 
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 Ingen ny fritidsbebyggelse skal etableres innenfor nasjonalt villreinområde eller i snaufjellet. 

 Det skal være mulig å drive ulike typer utmarksnæring på Hardangervidda, men det må 
lokaliseres og skje med hensyn til villreinen. 

 Tyngre fritidsbebyggelse og reiselivsutvikling skal legges til områder som allerede er tatt i bruk 
til formålet. 

 Friluftsliv skal stimuleres, men ferdsel skal styres utenom de viktigste villreinområdene. Sti- og 
løypeplaner vil være et viktig virkemiddel for å kanalisere ferdselen. 

 Vegen over Imingfjell vinterstenges fra 30. november til 1. april (etter påske når denne er i 
mars). Vegen kan stenges på kort varsel hvis det er villrein i området. 

 

 
Regional plan for Hardangervidda avgjør ikke detaljerte lokaliseringsspørsmål som kun er av lokal 

interesse. Den er en grovmasket og ikke juridisk bindende plan, som forutsettes fulgt opp i videre 

kommunal planlegging. Planen gir derimot sterke føringer gjennom sine rammer og retningslinjer for 

den videre planleggingen. Det forventes at planens intensjoner følges opp av både kommunale og 

regionale myndigheter. Kilde: www.fylkedelplan.hardangervidda.no 

I kommunedelplanen blir konfliktene mellom utbyggingsinteresser / næringsutvikling og bevaring av 

villreinens leveområde konkretisert. Flere av innspillene ligger opp mot og i enkelte tilfeller innenfor 

leveområdet for villrein. I arbeidet med kommunedelplanen for Nore og Uvdal Vest er de retningslinjer 

som er gitt i regional plan fulgt opp. 

 

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde 
Kommunens planarkiv viser hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde. Her oppgis: planID, 

plannavn, planstatus, plantype og ikrafttredelsesdato. 

http://www.fylkedelplan.hardangervidda.no/
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5. BESKRIVELSE 
 

 

Planområdet 
 

 
 

 

Planområdet ligger vest i Nore og Uvdal kommune og er en del av Hardangervidda. Området må 

betraktes som et høyereliggende areal der mesteparten av planområdet ligger over 1000 moh hvor 

mesteparten er snaufjell. Det høyeste punktet innenfor planområdet er Borgsjåbrotet på 1485 moh. 

De fleste innspill til byggeområder ligger i beltet mellom 800-1000 moh. 

 

Landskapet 
 

Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har utarbeidet et nasjonalt referansesystem for 

landskap og delt Norge inn i 45 landskapsregioner. De omtalte områdene i denne analysen omfattes i 

hovedsak av landskapsregion 15 ”Lågfjellet i Sør- Norge”. Denne regionen kjennetegnes ved 

fjellområder opp til 1500 m.o.h. som øst for Langfjella domineres av småkuperte vidder som 

gjennomtrenges av små og store U-daler. Dette gir fjellene et grovt relieff med store 

høydeforskjeller. Denne regionen er den mest vannrike av alle og svært mange vassdrag er berørt av 

kraftutbygging. I tillegg finnes utallige småvann, pytter og tjern. Vegetasjonsmessig domineres 

Figur 3: Oversiktskart som viser hvor de ulike delområdene ligger. 
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landskapsregionen av fjellskog, samt låg- og mellomalpine soner med lyng- og grasvegetasjon. 

Den tradisjonelle bruken av disse fjelltraktene har vært jakt, fiske, forskjellige typer av utmarksbruk 

(slått, beite) og setring. Noen av landets gjeveste fjellbeiter finnes i regionen, både for sau og villrein. 

I sammenheng med den tradisjonelle bruken har det historisk vært lite bebyggelse i regionen. 

Seteranlegg og buer har utgjort hovedandelen av bebyggelse. I løpet av de siste 100 årene har 

hyttebebyggelse overtatt som hovedtype av bebyggelse i området, men disse har ofte fulgt samme 

høydelag som setrene. Av andre tekniske anlegg er anlegg i forbindelse med kraftutbygging. Mange 

typer av veier finnes i området, fra gamle ferdaruter til nyere anleggsveier og kraftlinjer. (NIJOS, 2005) 

 
 
 

De områdene hvor det foreslås ny hyttebygging i kommunedelplanen, er i hovedsak områder hvor det 

fra gammelt av har vært setring. Dette dreier seg om områder som ligger mellom bygda og høyfjellet. 

Det er voller/flater i landskapet som ble valgt ut til seterområder. Slik sett er det lange historiske spor 

i områdene; de har vært anerkjent og tatt i bruk av mennesker fra langt tilbake i tid og fram til i dag. 

Bruksområder endrer seg, men landskapet er mer eller mindre det samme og der de før så områder 

som egnet seg for setring ser vi i dag områder som kan egne seg for rekreasjon og fritidsaktiviteter. 

 

Kulturminner 
Nore og Uvdal kommune er rik på kulturminner fra steinalder, jernalder, middelalder og nyere tid. 

Kulturminner er spor etter mennesker og disse sporene finner vi både i områder med fast bosetning 

og i fjell og vidde områdene i kommunen. Nore og Uvdal kommune.  

Bilde 1: Landskapsregion Lågfjellet i Sør Norge 
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Fra middelalderen er det fredet et 20talls bygninger.  I tillegg kommer et stort antall bygninger og 

andre kulturminner og kulturmiljøer fra 1600 fram til i dag som blant annet inkluderer jernbanen og 

vassdragsutbyggingens tidsalder på 1900 tallet.  

Kommunedelplanen for kulturminner i Nore og Uvdal kommune ble vedtatt av kommunestyret 

28.03.11. Planen synliggjør en del av det store spekteret av kulturminner som finnes i kommunen.  

Kommunedelplanen for Nore og Uvdal vest er rik på kulturminner.  Noen av disse er automatisk 

fredet, det vil si at de er fra før 1537 kulturminner fra før denne tiden er det få av og derfor er disse 

automatisk fredet. Andre kulturminner innenfor planområdet er andre er valgt ut og fredet fordi de 

er verdivurdert til å ha nasjonal betydning.  

Følgende vedtaksfredede kulturminner finnes innenfor planområdet:  

 Numedalsbanen 

 Sandnes Nordre – Loft 

 Loftsgård Nedre – Loft 

 Øvre Loftsgård – Veslebur 

 Kittilsland Mellom – Våningshus 

 Kittilsland Søndre – Loft 

 Eide Søndre – Stabbur 

 Nore stavkirke og kirkegård. 

De automatisk fredede kulturminnene som er oppdaget innenfor planområdet er registrert på 

Askeladden. Noen av disse registreringene kan være svært gamle og kan derfor ikke måle seg med 

den standarden som finnes for innmåling i dag. Ved nye reguleringsplaner er det krav om å registrere 

kulturminner og de automatisk fredete kulturminnene får da også et sikrere vern.  

Kommunen har en kommunedelplan for kulturminner, og kommunen følger også nasjonale og 

regionale mål og planer innenfor kulturminneforvaltningen. Alle bygninger i den kommunale 

bevaringslisten legges inn i kommunedelplanen.  

Stortingsmelding nr. 35 «framtid med forfeste» viser i hovedsak til status og hva som må gjøres for å 

nå målene i stortingsmelding nr. 16 «leve med kulturminner».  Målsettingen er å ta vare på 

mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø som bruksresurser og som grunnlag for kunnskap, 

opplevelse og verdiskaping.  

 Det var tre hoved innsatsområder i stortingsmelding 16:  

1. Ordinært vedlikehold på alle fredete kulturminner innen 2020 

2. reduksjon av tap av fredete og verneverdige kulturminner, tapsprosenten skal ikke overstige 

0,2 % i 2020 

3. Den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og tidsmessige bredden i de varig vernete 

kulturminnene og kulturmiljøene skal bli bedre, og et representativt utvalg skal være fredet 

innen 2020. 
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Det er først og fremst i punkt 2 og 3 kommunens innsats spiller en stor rolle i forhold t til planlegging, 

informasjon og registrering og vurdering for å kartlegge kulturminner. Kommunen må også forholde 

seg til statlige verneplaner.  

Det ønskes en bærekraftig forvaltning av kulturarven, det går ut på at vi skal forvalte våre resurser 

slik at våre etterkommere også kan få glede og nytte av dem. Menneskene som har bodd i Nore og 

Uvdal fra de tidligste tider har lagt igjen spor og formet landskapet i kommunen.  Kommunens 

historiske trekk viser til en steinalder med bruk at vidde og fjellområder og videre et 

landbrukssamfunn som også har utnyttet seg av fjell- og vidde resursene, i nyere tid er det først og 

fremst landbruk og energi produksjonen som har satt preg på bygda og som da den kom splittet 

samfunnet mellom arbeidere og bønder.   

Å ta vare på kulturminner og kulturmiljø er viktig, både fordi landskapet er stedets egenart og det har 

skapt en identitet i forhold til at det å vite hvem man er har sammenheng med å vite hvor man 

kommer fra. Kommunen vil jobbe mot flere kulturmiljøer i kommunen, kulturmiljøene skal 

representere hovedtrekk i historien og gjerne være områder der forskjellige epoker er representert.   

Det vil være naturlig å ta vare på seterområder, jern utvinning og kulturmiljø som omfatter tekniske 

kulturminner.  Det ville være lette videre bevaring å få kulturmiljø over verdifullt landbrukslandskap, 

og områder rundt nasjonale kulturminner.  

Arbeidet med dette er ikke fullført i denne kommunedelplanen. I kulturmiljøet er helheten viktig ved 

bevaring av landbruksområdet er det viktig at ikke bare for eksempel bygningene alene, men også 

steingjerder, ferdselsårer, beitemark, automatisk freda kulturminner, og vannveier bevares. Samtidig 

skal landbruket være drivverdig.  Videreutvikling i disse områdene må baseres på en nøye avveining 

mellom endringsbehov og bevaringshensyn. Buskerud Fylkeskommune jobber med en regional plan 

for kulturminner og denne har også fokus på kulturmiljø.  

Kommunedelplan for kulturminner omhandler i svært liten grad alle de kulturminnene som finnes på 

Hardangervidda. Denne planen, Kommunedelplan for Nore og Uvdal VEST tar heller ikke spesielle 

hensyn i forhold til kulturminnene på vidda. Dette er fordi det er lite utbygging i området og store 

deler er vernet allerede gjennom naturvernlova. Kulturminnene får et vern også gjennom 

naturvernlova siden de er en del av landskapet.   
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Seter-områdene 

 

Bilde 2: I Jønndalen. Kruke til venstre i bildet. 

 
Setrene ligger i hovedsak enkeltvis og i beltet mellom 800 – 1000 m.o.h. Det er 59 setrer innenfor 

planområdet hvorav bare 1 (2007) er i tradisjonell drift med dyrehold (ku). Resten av setrene, nyttes i 

hovedsak til forproduksjon og eller beite. En del av de registrerte setrene er ikke i drift (heller ikke 

forproduksjon). 

Seterbebyggelsen 

(Kilde: Kommunedelplan for kulturminner Nore og Uvdal kommune) 

Kommunedelplan for Nore og Uvdal Vest er i stor grad en plan som vurder utbygging av 

fritidsbebyggelse mot ulike verneinteresser. Kulturminner og kulturmiljø er ett av disse. I den 

forbindelse blir setrene og seter-områdene sentrale. Det er en del fellestrekk i bebyggelsen. Mange av 

seterhusene er lave tømra hus med saltak, noen er kledd med bordkledning i nyere tid. En del nyere 

bygninger er reisverksbygninger, men fortsatt ganske små og lave bygninger. Takkledning er som 

regel takplater eller torvtak. Setertunene består som regel av to til tre bygninger, samt de frittstående 

løene som ofte er plassert midt ute på slåttemarka 

Historisk besto setrene av få og enklere bygninger. Mange gårder hadde ei seter, men de fleste hadde 

to: heimseter og langseter. Det er også eksempler på at enkelte gårder hadde tre eller flere setrer. 

Bakgrunnen for seterdrifta var å kunne utnytte beiteressursene i utmarka og spesielt i fjellet bedre. 

Det var også en alminnelig oppfatning at fjellgraset var mer næringsrikt og ga bedre smør og melk. 

Setertunet hadde vanligvis 2-3 bygninger, men på enkelte setrer kunne det være flere hus. 

Seterbua 

De eldste buene vi kjenner til var toroms bygninger med et burom og ei mjølkebu. Dette kunne være 

enkle årebuer, som fortsatte å være i bruk som årebuer utover 1700-tallet og i enkelte tilfeller ut på 

1800- og 1900-tallet. Skillet mellom sjølve bua og mjølkebua var ofte utført som en bordkledning 

(tiler), kalt skillfellkledning. 

Etter hvert ble denne typen erstattet av ei seterbu med tre rom. Det ytterste rommet var utført som 

ei sval, med skillfellkledning i veggene, ofte med tømmer i røstet. Svala, gjerne kalt vaktarsval eller 
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sjåbu/sjobu, var oppbevaringsrom for ved, redskap og kanskje litt klær, og ble etter hvert også brukt 

som kokerom (kokehus) for primkjelen. Da hadde bua fått peis og pipe, og primkjelen koblet til denne 

eller som et separat stålrør ut gjennom taket. 

Utover 1800-taller og godt inn på 1900-tallet ble buene ofte bygd som enklere toroms hus uten 

vaktarsval. På mange skogssetrer finner en denne varianten. Hvorfor seterbua på ny ble forandret 

kjenner vi ikke til, men trolig ble det på slike setrer kokt ute i et eget kokehus. 

Seterfjøset 

Fjøset på setra var gjerne etter samme modell som fjøset hjemme på gården. Huset bestod av ett 

rom, men på lange fjøs måtte det gjerne deles i to, som regel ved at det ble laftet inn en gavl i midten 

av rommet. Fjøset hadde inngang i den ene enden og møkkaluke i den andre enden. Det var ei rekke 

med båser på hver langvegg, der kuene stod bundet rett i veggen. Det var ikke krybbe i fjøset. 

På enkelte setrer ble det laget et høytrev over sjølve fjøset. Dette er nok en nyere variant enn det mer 

alderdommelige lave seterfjøset. Stort sett var seterfjøset laftet. Enkelte steder var seterfjøset murt i 

stein. I Borgemarka finnes det en rekke bevarte seterfjøs i stein, bl.a på Grønlonlie, Lauvhaugen, 

Repeset og Borgegrammin. I Øygardsmarka på Ryggtjønn, Duse, Gaukseter, Roe og Nybu. Omfanget 

av steinfjøs i et nokså avgrensa geografisk område har sikkert sammenheng med at det der var god 

tilgang på egna murestein. 

Fordi kyrne som regel ble tatt inn om natta, var det behov for et fjøs på setra. I det minste var det 

påkrevd å ha fjøs for melkingens del, selv om værforholdene kanskje tillot uteopphold. Men med en 

større rovdyrtrussel enn vi kjenner i dag var det nok påkrevd å ha dem inne. Sauer og geiter gikk mer 

ute, men selv disse kunne det være aktuelt å ta inn. 

Løe 

Vollene ble som regel slått. Dyra gikk på utmarksbeite, og det var viktig å spare på det fine graset som 

vokste på vollene til vinterfôr. Når slåttonna var ferdig nede i bygda gikk slåttekarene til setra for å ta 

slåtten der. Først ute var heimsetra, og så kom langsetra i neste omgang. Høyet kunne lagres i stakk, 

men ble for det meste lagret i egne enkle seterløer eller på høytrev over fjøs eller stall, og kjørt hjem 

til bygda på sledeføre. Setrene kunne ligge langt unna sjølve gården, og det kunne være en 

omfattende jobb å hente hjem seterhøyet. Mange gårder hadde en vesentlig del av sin 

høyproduksjon på setrene. 

 

Store Nordmannsslepa 
 

Store Nordmannsslepa er som veganlegg automatisk freda kulturminne. 

Store Nordmannsslepa var beskrevet av Roland og Eidsten 14.07.97, Iversen, Eidsten og Roland 17-

18.08.97 og 30.08 - 01.09.98. Store Nordmannsslepa er går blant annet fra Solheimstulen til Imingen. 

Den gamle Nordmannsslepa går gjennom tunet på Veneli, og opp til skaret mellom Rundenut og 

Skinnuten langs Mjågesjøen og ned mot Imingen/Sønstevatn. 

Store Nordmannsslepa går videre fra Solheimstulen videre nord og vestover – inn i Nasjonalparken. 

Deler av slepa er markert med grønn strek i kartet nedenfor. 
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Kartet nedenfor viser for øvrig turstier (rød strek) i området – registrert på UT.no. 

 

 

 

Bygg og anlegg 
Innenfor planområdet er det regulert 54 områder for fritidsbebyggelse. Her er det igjen få ubebygde 

tomter. I nærheten til planområdet er det allerede regulerte områder for fritidsbebyggelse med 

lavstandard og der er det igjen en del ledige tomter. Selv om markedet for tiden ikke taler for nye 

utbyggingsområder, kan dette endre seg og det er viktig å ha et tilbud for de som etterspør den typen 

fritidsbebyggelse som kommunedelplanen legger opp til. 

Næringsutvikling 
Utvikling av hytteområder vil være en binæring for noen grunneiere/gardbrukere innenfor 

planområdet, med mulighet for inntekt ved tomtesalg og salg av tjenester i etter-markedet. Salg av 

varer lokalt, både i byggefasen og som forbruk etter hvert, vil bidra til å styrke det lokale næringslivet 

noe. Flere undersøkelser viser at hytter generer næringsutvikling i kommunen og regionene som 

hytta ligger i. I notat utført av Høyskolen i Buskerud – ”Second homes eller den tradisjonelle hytta? ” 

– er handel av kortsiktige varer pr. hytte (median) i Nore og Uvdal i 2009 ca 11,5 millioner kroner og 

fordelte seg slik: 

 Lav standard: kr. 1.542,- pr. hytte 

 Vanlig standard: kr. 3.643,- pr. hytte 

 Høy standard: kr. 7.500,- pr. hytte 

 

Kjøp av ”langvarige varer” som er tjenester i forbindelse vedlikehold og bygging av hytta som 

utgjorde i 2009 totalt 3,4 millioner. De relativt lave tallene for omsetning i Nore og Uvdal skyldes 

Figur 4: Illustrasjonskart – turstier (UT.no) del av Store Nordmannsslepa vist med grønn strek 
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delvis at over 65 % av hyttene er registrert å ha lav standard. Hyttebygging er likevel en viktig med 

tanke på næringsutvikling i Nore og Uvdal og potensialet ved oppgradering av hyttene, samt økt 

tilrettelegging for handel av kortsiktige og langvarige varer er betydelig. Hyttebygging vil også kunne 

gi muligheter for utleie og utvikling av forskjellige former for hytteservice. Et marked for utvikling og 

bruk av sområdene, sykkelturisme med mer kan bli mer aktuelt parallelt med utvikling av 

hyttetilbudet. 

Jordbruk 
Det er innenfor planområdet relativt store sammenhengende dyrkbare arealer som har en verdi i 

jordbrukssammenheng. Stor historisk dyrkingsaktivitet viser imidlertid at disse dyrkbare arealene er 

en viktig ressurs og har en verdi i landbrukssammenheng. Det er likevel slik at det er store områder 

med samme klassifisering utenfor det som i planen foreslås til utbyggingsområder. Det vil derfor være 

lite sannsynlig at de foreslåtte utbyggingsområdene vil ha store konsekvenser med tanke på 

eventuelle framtidige dyrkingsmuligheter. Det kan være arealer innenfor disse områdene som bør 

reguleres til landbruksformål, der skogloven fortsatt skal gjelde. Dersom disse arealene i sin helhet 

blir omregulert til annet en landbruk er det viktig å være klar over at grunneierne mister retten til 

flere typer støtte- og tilskuddsordninger bl.a. innen skogbruket på disse arealene. 

Skogbruk 
Planområdet inneholder store sammenhengende privateid skogområder. Utenom enkelte bratte 

dalsider i mot hoveddalen er området et lettdrevet skogsområde med god vegdekning som 

produserer store mengder tømmer årlig. De store sammenhengende skogsområder gjør arealet 

samlet et viktig skogområde i Nore og Uvdal kommune. Det er derfor viktig at arealet blir ivaretatt 

samlet og at annen virksomhet legges slik at det ikke kommer i konflikt med skogbruket, men isteden 

er med og bedrer driftsforholdene med bedre tilgjengelighet, vegvedlikehold etc. Nye hytteområder 

bør derfor ikke legges på de beste arealene, og heller ikke slik at de hindrer transport mellom 

skogsområder og bilveg. 

Det vises til Miljøregistreringer i skog etter Levende Skog standard for hele planområdet. 

Miljøregistreingene i skog er spesielt myntet på å ivareta miljøverdiene i områder det drives skogbruk, 

men bør også tillegges vekt i annen plansammenheng. Skogbruket har og hatt betydning for annen 

landbruksvirksomhet. Mange av hogstflatene i området er viktige beitearealer og gir tidlig vårbeite 

fram til at skogen slutter seg. Utenom de enkelte hyttefeltene vil det i hovedsak være samspillet med 

turløyper, sykkelstier og skiløyper som kan påvirke skogbruket. Siden skogsdrifter foregår over en 

meget tidsbegrenset periode, er det mest arealbesparende at det etableres felles traseer for 

tømmerdriftsveger og turutfart, men at planen da tydeliggjør at skogsdrift vil foregå langs planlagte 

traseer i perioder. 

Vilt 
Innen planområdet vil man finne både elg, hjort, rådyr og villrein. Elg benytter store deler av 

planområdet. Rådyr vil man også finne og bestanden av hjort har økt de siste årene. Leveområdene til 

hjorten er fortrinnsvis knyttet til hoveddalføret. Vinterbeiteområde for elg og kjente trekkområder for 

elg skulle ikke være i konflikt med planforslaget. 

Trusselnivået for disse artene kan sies å være begrenset. Utbygging av hytteområder vil likevel 
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redusere og påvirke leveområdene til bl.a. elgen, men i en større geografisk sammenheng vil dette ha 

liten betydning for elgen lokalt eller regionalt. 

 

Innen planområdet vil man finne både skogsfuglene orrfugl og storfugl og lirype. Store områder med 

høyereliggende skog med furu/gran som hovedtreslag og områder med fjellbjørkeskog preger 

planområdet. Dette er områder hvor man finner både storfugl og orrfugl. I fjellbjørkeskogen og i 

tilgrensede myrområder og i de høyereliggende områdene i planområdet vil man også finne lirype. 

Innen planområdet er det registrert flere spillplasser for skogsfugl. Registreringene av spillplasser for 

orrfugl og storfugl er imidlertid mangelfulle og det er med stor sannsynlighet flere spillplasser i 

planområdet. Ettersom det innen planområdet er store områder med velegnede biotoper for 

skogsfugl, vil de fleste av feltene også berøre slike biotoper. Man vil også finne andre vanlige 

småviltarter som for eksempel hare, rev m.fl., og en rekke fuglearter som naturlig hører hjemme i 

høyereliggende skog. Område for ande, vade og måkefugl, berøres mindre av de foreslåtte 

utbyggingsområder. 

Villrein 
Nore og Uvdal kommune har mye vinterbeiteareal for villrein på grunn av lite snø og utbredte 

lavmatter. Både sentrale deler av kommunens areal på Hardangervidda og ytre østlige områder 

brukes intensivt som vinterbeite. Østlige tanger, så som Lufsjåtangen og Dagalitangen har større 

lavbeitebeiteressurser, som i dag brukes i liten grad. Dagalitangen vurderes som ute av bruk og er i 

Regional plan ikke definert som nasjonalt villreinområde. Lufsjåtangen er sporadisk i bruk vinterstid 

og vurderes som et viktig reserveområde for reinen ved vanskelige beiteforhold vestover. 

Figur 5 viser utbredelse og forekomst av lavrabber som utgjør mulige vinterbeiteområder for 

villreinen. Om reinen får tilgang lavforekomstene avhenger av forskjellige forhold, der snømengde og 

menneskelig aktivitet er viktige faktorer.  

Bilde 3: Bildet viser området rundt Bjornesfjorden. 
Områdene i denne delen av Buskerud mot Telemark 
har vært de sikreste jaktområdene for villrein i Øvre 
Numedal statsallmenning. (bildet hentet fra Øvre 
Numedal Fjellstyre sin hjemmeside). 
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Figur 5: Utbredelse og forekomst av lavrabber på Hardangervidda etter beregnet lavbiomasse. Mørk grønn farge viser 
områdene med mest biomasse (Strand et al. 2008) 

NINA har i sine modeller vurdert hvilke områder som potensielt er tilgjengelig som vinterbeiter. 

Faktorer som lavbiomasse, topografi, snømengde og menneskelig påvirkningsgrad er tatt inn i 

vurderingene. Dette viser potensielt vinterbeite som er tilgjengelig for reinen (fig. 6) og avviker fra 

utbredelse og forekomst av lavrabber (jf. fig. 5).  Infrastruktur og menneskelig ferdsel er faktorer som 

i stor grad påvirker villreinens områdebruk og som kan påvirkes i plansammenheng. 

 

Figur 6: Utsnitt av potensielt vinterbeite for Villrein på Hardangervidda – utarbeidet av NINA og Norsk Villreinsenter 
(NVS-rapport 7/2010). 
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Hensynssonen for leveområde for villreinen i kommunedelplan Nore og Uvdal vest er i samsvar med 

regional plan for Hardangervidda.  

Generelt om landskap og hyttebygging 
Nore og Uvdal kommune ønsker å tilrettelegge for økt hyttebygging i den kommende planperioden. 

Attraktive hytteområder er gjerne områder som samtidig er verdifulle, sårbare og eksponerte 

landskap. Ved utbygging i slike områder er det viktig å opprettholde landskapets karakter og kvaliteter 

heller enn å endre landskapets karakter. Områdenes identitet og folks følelse av tilhørighet må 

opprettholdes. Dette har både estetiske, miljømessige og bruksmessige årsaker. Viktige prinsipper for 

å lykkes med utbygging innebærer: 

 Unngå topper og øverste høydedrag 

 Unngå snaufjell 

 Unngå bratte jevne lier/sider 

 Legg hyttebebyggelsen i småkupert landskap 
 

Eksponering 

Hytter i åpne områder eller på snaufjellet betyr alltid at hyttene blir dominerende elementer i 

landskapet. Fjernvirkning og brutte silhuettlinjer gir en uheldig påvirkning av fjellandskapet. Ved 

planlegging er det viktig å velge områder hvor bebyggelsen blir lite eksponert og underordner seg de 

store landskapstrekkene. Dersom hyttebygging i åpne landskap allikevel skal tillates, bør det skje ved 

fortetting og etter grundige analyser av landskapsvirkningene. Det er for eksempel krevende å 

plassere hytter i bratt og ulendt terreng. Høye grunnmurer, store skjæringer og fyllinger samt unødig 

skade på vegetasjonen kan fort bli tilfelle dersom hyttene plasseres uten tilstrekkelig kompetanse. 

Det enkleste landskapet å bygge hytter i er slakt og småkupert landskap. Terrenget bør være slakere 

enn 1:6 og områder brattere enn 1:4 bør ikke bygges ut overhodet. I alle tilfeller bør markante 

landskapsformer skjermes mot inngrep for å bevare områdets karakter.  

Formingsveileder 

Det bør stilles krav om fargebruk, materialbruk og bruk av utelys i reguleringsplan ved utbygging. 

Mørke naturfarger og natur(like) materialer er å anbefale. Et fargeprogram for hyttefeltene kan med 

fordel utarbeides. Det bør også utarbeides retningslinjer for bruk av utelys i hytteområdene. 

Nattlandskapet i nyere hytteområder har ofte vel så sterk fjernvirkning som daglandskapet på grunn 

av bruk av utelys. Valg av armatur som sender lyset nedover og blender for lys som går opp- og 

utover for eksempel, vil dempe virkningen av hytteområdene i nattlandskapet. 

Vegetasjon 

Vegetasjonen er sårbar i fjellområder og bør i størst mulig grad skjermes og tas vare på ved utbygging. 

Vegetasjonen sørger også for le og er viktig for det lokale mikroklimaet. I byggeområdene bør det 

avsettes vegetasjonsbelter. Disse bør ha en bredde over 20 meter og kan kombineres med turstier og 

løyper. Ved utbygging bør anleggstrafikken avgrenses til framtidige vei- og ledningstraséer. På 

tomtene bør det hogges minst mulig og viktige vegetasjonsområder må sikres ved avsperring og 

avtaler. En detaljert rigg- og marksikringsplan bør utarbeides i forbindelse med byggeplan. (kilde MDs 

veileder Fritidsbebyggelse). 
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Skredfare 
NGI gjennomførte skredvurdering av gnr. /bnr. 27/4 og 26/1 på Imingfjell i 2007. Det ble utarbeidet 

skredgrenser for 333-års skredet og 1000 års skred. Sistnevnte er innarbeidet i plankartet som 

hensynssone: faresone – ras og skredfare. 

NVE har utarbeidet et landsdekkende aktsomhetskart og vurdert skredfaren på generelt grunnlag. 

Kartet er utarbeidet ved bruk av en høydemodell der det ut fra gitte helninger på fjellsiden defineres 

løsneområder. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeiding av dette kartet, og effekten av lokale 

faktorer som f. eks. skog, utførte sikringstiltak o.l. er derfor ikke vurdert. I Jønndalen er blant annet 

områdene sør for Solheimstølberget og Rundhovda registrert med aktsomhetssoner - skredfare. I 

kommunedelplanarbeidet er det spesielt disse områdene som er vurdert å utgjør en risiko mht. 

eksisterende og fremtidig bebyggelse. Aktsomhetssone for skredfare (snøskred) er derfor her lagt inn 

i plankartet som hensynssoner (sør for Solheimstølberget og Rundhovda). 

  

Bilde 4: Skog av fjellbjørk skjermer og absorberer 
hyttefelt.  
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6. Vurderinger etter 2. gangs offentlig ettersyn 

Naturmangfoldloven: samlet vurdering av alle tiltak i kommunedelplanen 

for Nore og Uvdal vest 
Naturmangfoldloven fastsetter forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter i 

naturmangfoldloven §§ 4 og 5.  

 

 
Villreinen er en norsk ansvarsart fordi Norge er det eneste landet i Europa som har intakte 

høyfjellsøkosystemer med bestander av villrein. Norge har således et internasjonalt ansvar for å ta 

vare på villreinstammen, og Hardangervidda framstår i dag som det største sammenhengende 

villreinområdet i Norge. Kommunedelplan Nore og Uvdal vest omfatter arealet som Nore og Uvdal 

kommune har innenfor nasjonalt villreinområde, jf regional plan for Hardangervidda. Det er derfor 

viktig at arealdisponeringene i kommunedelplan Nore og Uvdal vest ivaretar villreinen i tråd med 

internasjonale forpliktelser.    

 
  
Kravet til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 skal primært baseres på eksisterende og 

tilgjengelig kunnskap, både vitenskapelig og erfaringsbasert, og legges til grunn tidlig i planprosessen. 

Det skal framgå om kravene til kunnskapsgrunnlaget er oppfylt. Dette har betydning for anvendelsen 

av de øvrige prinsippene.  

I hvert av de foreslåtte byggeområdene er eksisterende kunnskap om naturmangfold vurdert. Dette 

kommer fram av konsekvensutredningen av de enkelte områdene. Eventuelle funn har fått 

konsekvens for hvordan innspillet er håndtert. Det er ikke gjort utfyllende undersøkelser av 

naturmangfold i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Dersom Nore og Uvdal kommune ser behov 

for ytterligere undersøkelser av planområdene ved reguleringsplanarbeid, vil dette kunne kreves.  

§ 4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer) 

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige 

utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner 

den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet 

ivaretas så langt det er rimelig. 

 

§ 5. (forvaltningsmål for arter) 

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene 

forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er 

nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de 

øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. 

Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. 

Det genetiske mangfoldet innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar 

til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden. 
 

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et 

rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder samisk bruk, og som kan bidra 

til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 
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Nore og Uvdal kommune anser kunnskapsgrunnlaget for villreinen som svært godt, og regional plan 

for Hardangervidda legges til grunn for vurderinger knyttet til villreinens leveområde. Det er ikke 

foreslått nye byggeområder innenfor nasjonalt villreinområde.  

Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig 
kunnskap, vurderes oppfylt. 
 

 

Kunnskapsgrunnlaget vedrørende landskap, økosystemer, naturtyper og arter vurderes tilstrekkelig. 

Nore og Uvdal vest er en kommunedelplan med overordnede prioriteringer, og mer konkrete 

vurderinger vil bli foretatt på reguleringsnivå. Det vurderes lite sannsynlig at tiltakene vil medføre 

vesentlig skade på landskap, økosystemer, naturtyper og arter. 

 

Små tiltak eller enkeltvise tiltak vil ofte hver for seg ikke ha stor betydning for den samlede 

belastningen på naturmangfoldet. Legger man imidlertid summen av tiltak over tid sammen, kan den 

samlede belastningen bli så stor at det ikke er mulig å opprettholde eller nå forvaltningsmålene slik 

de er fastsatt for naturtyper, økosystemer og arter i §§ 4 og 5. Formålet med § 10 er å hindre gradvis 

forvitring eller nedbygging av landskap, økosystemer, naturtyper og arter ved å se summen av 

tidligere, nåværende og framtidig påvirkning på dette naturmangfoldet i sammenheng. 

Kommunedelplan Nore og Uvdal vest er i hovedsak en fortetting og utvikling av eksisterende 

byggeområder for fritidsbebyggelse i Nore og Uvdal. Kommunen ønsker å satse på fritidsbebyggelse i 

kommunen, med de dokumenterte ringvirkninger dette har for verdiskapning og sysselsetting. Det 

vurderes samtidig viktig å ta vare på de områdene som ikke er berørt av fritidsbebyggelse. I 

kommunedelplan Nore og Uvdal vest kan områdene for fritidsbebyggelse deles inn i følgende 

delområder:  

 Roe: utvikling av eksisterende område for fritidsbebyggelse. Dette er en naturlig 

videreutvikling av platået mellom Persbu i Rollag kommune og Roe i Nore og Uvdal 

kommune. Området har et godt tilrettelagt løypenett.  

 Breiset: Forsiktig fortetting og utvidelse av eksisterende områder for fritidsbebyggelse. 

Hensynssone for grøntstruktur legges inn i planen for å forhindre sammenhengende 

bebyggelse og sammenbindingsvei i Åsbøseterdalen.  

 Haugåsen: Det største utbyggingsområdet i denne kommunedelplanen. Området er godt 

egnet for fritidsbebyggelse, jf landskapsanalyse i konsekvensutredning. Kommunedelplan for 

stier og løyper kanaliserer ferdsel hovedsakelig mot Åsbøseterdalen, men også mot 

§ 9. (føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 

skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningstiltak. 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for. 
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Sønstevatn med løypenett i skoggrensa. Dette vurderes i tråd med regional plan for 

Hardangervidda.  

 Imingfjell: kommunedelplan vest åpner ikke for fortetting av dette området. Dette 

begrunnes med hensynet til villrein.  

 Jønndalen/Tøddøl: det åpnes for forsiktig fortetting med spredt i Jønndalen/Smådøl. 

Området er avsatt til «stølsdaler og annen utmark» i regional plan for Hardangervidda, der 

det åpnes for at kommunen i kommuneplan kan åpne for begrenset fritidsbebyggelse, 

spredt eller i smågrupper.  

For å ivareta hensynet til villreinen og dens tilgang til nødvendige vinterbeiter vurderes 

kanaliseringen av ferdsel gjennom sti- og løyper som viktig. Kommunens sti- og løypeplanen er derfor 

et viktig verktøy og spesielt viktig blir vurderingen av eksisterende og planlagte nye skiløyper / stikka 

løyper.  

 

Kommunen har lagt tilgjengelig og eksisterende kunnskapsgrunnlag til grunn for vurderingen av nye 

tiltak i kommunedelplanen. Dersom det skulle vise seg å være behov for ytterligere undersøkelser vil 

det bli stilt krav om dette ved utarbeiding av reguleringsplan. Denne kostnaden vil pålegges 

tiltakshaver. I forbindelse med reguleringsplan kan det kan også være aktuelt å pålegge tiltakshaver: 

 å overvåke naturtilstanden 

 å velge en mer kostbar og tidkrevende teknikk, lokalisering eller driftsform. 

 å gi pålegg om retting eller avbøtende tiltak som reduserer eller minimerer skadene på 

naturmangfoldet. 

 

Bestemmelsen omfatter også lokalisering, og dermed mer enn paragrafoverskriften alene tilsier. 

Formålet med bestemmelsen er at forvaltningen finner fram til løsninger som er til det beste for 

samfunnet. I kommuneplanprosessen har dette medført at en del innspill ikke er kommet med i 

endelig kommunedelplan på bakgrunn av en negativ konklusjon av konsekvensutredningen.  

 

LNFR-områder med spredt næringsbebyggelse i regional plan for 

Hardangervidda 
I sine høringsuttalelser etter 2. gangs høring ber både Buskerud Fylkeskommune og Fylkesmannen i 

Buskerud om av LNFR-områdene med spredt næringsbebyggelse vurderes konkret, og særlig knyttet 

opp mot regional plan for Hardangervidda.  

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens 

karakter. 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i 

slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater. 
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Regional plan for Hardangervidda omtales som mulighetenes plan med følgende overordnede mål:  

- å sikre villreinen tilstrekkelige leveområder og langsiktig gode livsvilkår. 

- å sikre lokalsomfunnene rundt Hardangervidda gode muligheter for nærings- og 

bygdeutvikling. 

- å legge til rette for friluftsliv og naturbasert reiseliv.  

Innenfor kommunedelplan Nore og Uvdal vest finnes 5 soner fra regional plan for Hardangervidda:  

- Nasjonalt villreinområde. Areal vernet etter naturvernloven (sone A). 

o I denne sonen foreslås ingen endringer på kommuneplankartet. Hele sonen er avsatt 

til LNFR-område. 

- Nasjonalt villreinområde (sone B) 

o I denne sonen foreslås 12 setre og driftshusvære avsatt til LNFR-område med spredt 

næringsbebyggelse. 

- Fjell og annen utmark (sone C) 

o I denne sonen foreslås 13 setre og driftshusvære avsatt til LNFR-område med spredt 

næringsbebyggelse.  

- Stølsdaler og annen utmark (sone D) 

o I denne sonen foreslås 16 setre og driftshusvære avsatt til LNFR-område med spredt 

næringsbebyggelse. 

o I tillegg foreslås det flere områder avsatt til LNFR-område med spredt 

fritidsbebyggelse i Jønndalen og Tøddøl. Det åpnes for inntil 10 nye tomter pr 

grunneier, avhengig av tilgjengelig areal. Antall nye tomter framgår av plankartet.  

- Fritidsbebyggelse (sone F) 

o Breiset og Haugåsen omfattes av dette formålet.  

o I Breiset forsiktig fortetting og utvidelse av eksisterende områder for 

fritidsbebyggelse. 

o På Haugåsen planlegges det største utbyggingsområdet i kommunedelplanen.  

Vi ser det hensiktsmessig å vurdere foreslåtte områder med LNFR-spredt næringsbebyggelse ut fra 

hvilken sone de befinner seg i regional plan for Hardangervidda. Områder foreslått avsatt til LNFR-

med spredt næringsbebyggelse er alle eksisterende driftshusvære/seterområder. Spredt 

næringsbebyggelse i disse områdene åpner for et bredere spekter av næringsvirksomhet enn i et rent 

LNFR-område. Nore og Uvdal kommune gjennomførte i 2010 et LNF-prosjekt. Dette prosjektet 

dokumenterer viktigheten av næringsvirksomheten i disse områdene, og anbefaler bruk av formålet 

LNFR med spredt næringsbebyggelse i kommuneplan for å tilrettelegge og skape forutsigbarhet inn i 

framtiden.  

Nore og Uvdal kommune ønsker en strengere praksis i sone B «nasjonalt villreinområde» og sone C 

«fjell og annen utmark» i områder avsatt til LNFR-spredt næringsbebyggelse. Det tilføyes følgende 

tillegg til bestemmelsene for disse områdene:  

- LNFR-spredt næring skal kun knytte seg til sommeraktivitet/sommerdrift. Dette begrunnes 

med at de aktuelle områdene er vinterbeiteområder, og Nore og Uvdal kommune ønsker ikke 

å legge til rette for økt vinterbruk.  
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- Det tillates ikke oppført nye veier i tilknytning til ny næringsvirksomhet som følge av at 

området er avsatt til LNFR-spredt næringsbebyggelse.  

- Det tillates ikke vinterbrøyting av eksisterende veier. 

- LNFR-spredt næring åpner ikke for snøskutertrafikk med hjemmel direkte i lov om 

motorferdsel slik tradisjonell landbruk innenfor LNF-formålet gjør.  

Når det gjelder områdene i sone D «stølsdaler og annen utmark» åpner regional plan for at setre, 

driftshusvære og næringsbygg kan etableres og videreutvikles som ledd i dokumenterbar 

utmarksnæring. I bestemmelsene til kommunedelplanen kreves det dokumentasjon / forretningsplan 

for vurdering av tiltaket i forbindelse med byggesaken. At det åpnes for områder for LNFR-spredt 

næringsbebyggelse i denne sonen vurderes å være i tråd med regional plan, og siden det i denne 

sonen også åpnes for spredt fritidsbebyggelse vil det ikke være aktuelt å pålegge sammen 

restriksjoner knyttet til vinterdrift som i sone B og C.  

Forholdet til kommunedelplan for stier og løyper 
Parallelt med arbeidet med kommunedelplan for Nore og Uvdal vest utarbeides kommunedelplan for 

stier og løyper for hele Nore og Uvdal kommune. Denne planen vil legges ut til 1. gangs høring innen 

juni 2015.  

I kommunedelplan for stier og løyper er regional plan for Hardangervidda en viktig 

premissleverandør. Ferdselen kanaliseres ikke innover i villreinens leveområde. Dagalitangen som nå 

er tatt ut som villreinområde og klassifisert som «fjell og annen utmark» har et omfattende sti- og 

løypenett.  

Vest på Dagalifjellet konsentreres sti og løypenettet på området langs Fv 40 og eksisterende 

hyttebebyggelse. Dette kanaliserer ferdselen i ytterkant av villreinens leveområde med rundløyper 

som ikke går videre inn i villreinområdet.   

Jønndalen og Tøddøl kobles ikke sammen med løype inn i villreinens leveområde. I Jønndalen går 

løypenettet nede i dalen. I Tøddøl er det løyper nede i dalen samt rundløyper som kanaliserer 

ferdselen mot Dagalifjell.  

Antall løyper og løypenes beliggenhet begrenses på Lufjsjåtangen. De nye byggeområdene på 

Haugåsen kanaliseres hovedsakelig mot eksisterende løypenett i Breiset- Åsbøseterdalen, men også 

mot Sønstevatn med løypenett i skoggrensa.  

Kommunen er kritisk til DNT sine løyper som går tvers gjennom et mye brukt vinterbeiteområde for 

villrein på Lufjåtangen. Retningslinjer for regional plan § 2.4 inneholder styringssignaler når det 

gjelder stier og løyper. Lufsjåtangen er nevnt spesielt (s. 21-22) og det er her et viktig poeng at stier 

og løyper skal tilpasses villreinen og det skal vurderes eventuell omlegging der det er konflikt med 

villrein. Det videre arbeidet med sti- og løypeplanen vil vise om denne løypa fortsatt vil gjelde.  

Eksisterende løypenett i Breiset - Åsbøseterdalen beholdes. Løypa til Lufsjå vil bli sett i sammenheng 

med hvilke prioriteringer kommunene Rollag og Tinn gjør i tilgrensende områder.  

Roe-området kobles sammen med eksisterende løypenett på Vegglifjellet i Rollag kommune.  
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Endringer i Jønndalen / Tøddøl etter 2. gangs høring 
Fylkesmannen fremmet innsigelse til omfanget av byggeområder for fritidsbebyggelse som anses å 

være i strid med nasjonale villreininteresser og regional plan for Hardangervidda etter 2. gangs 

høring av kommunedelplanen.  

Kommunen deler Fylkesmannens vurdering om at større byggeområder i Jønndalen og Tøddøl kan 

være i strid med regional plan for Hardangervidda. Jønndalen og Tøddøl ligger sone for «stølsdaler og 

annen utmark», der regional plan åpner for planlegging av begrenset fritidsbebyggelse spredt eller i 

smågrupper gjennom kommuneplanlegging. Større byggeområder harmonerer dårlig med disse 

retningslinjene i regional plan.  

Grunneierne i Jønndalen / Tøddøl kom i 2009 med et felles innspill om 10 tomter pr grunneier. 

Kommunen velger å bygge videre på den konsekvensutredningen som ble gjort av området ved 2. 

gangs høring, som konkluderer med byggeområde for mange av innspillene.  Det foreslås derfor å 

endre byggeområdene i Jønndalen / Tøddøl til LNFR-områder med spredt fritidsbebyggelse, med 

inntil 10 tomter pr grunneier, forutsatt at det er nok areal. Antall tomter framgår av plankartet, samt 

denne oversikten:  

Gnr/Bnr Eier Antall nye tomter Begrunnelse 

6/1 Ellinor Videsjorden 0 Ikke ledig areal for fortetting. 

3/11 Paul-Henrik Biong 0 Kun LNFR-områder på eiendommen 

4/1 Britt Siri Nørstebø 10  

4/5 Oddvar Nørstebø 10  

9/1 Svein Bjønno Reiersen 10  

5/1 Stein Hartvig Flaata 10    

5/2 Britt Karin Flaata 10  

3/2 Gunleik Støbet 10  

2/1 Lars Vidar Henriksen 10  

1/1 Harald Aasen 0 Kun områder for LNFR-spredt næring 

2/2 C/O Svein Norang 4 Begrenset areal.  

3/1 Ingebjørg Vøllo 0 Kun områder for LNFR-spredt næring 

 

Endring fra byggeområde for fritidsbebyggelse til LNFR-spredt fritidsbebyggelse gjør at vi har et 

utvetydig tak for antall nye tomter i Jønndalen og Tøddøl i planperioden på 74 nye tomter. Dette 

sikrer at intensjonene i regional plan for Hardangervidda følges.  

 

Vurdering av planens samlede konsekvenser for miljø og samfunn 
Kommunedelplan Nore og Uvdal vest er i hovedsak en fortetting og utvikling av eksisterende 

byggeområder for fritidsbebyggelse i Nore og Uvdal. Kommunen ønsker å satse på fritidsbebyggelse i 

kommunen, med de dokumenterte ringvirkninger dette har for verdiskapning og sysselsetting. Det er 

samtidig viktig å ta vare på de områdene som ikke er berørt av fritidsbebyggelse.  

En viktig forutsetning for kommunedelplan Nore og Uvdal vest er regional plan for Hardangervidda 

som ble vedtatt i 2011. I denne planen ble Dagalitangen tatt ut, og Lufsjåtangen ble beholdt i 
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nasjonalt villreinområde. Denne prioriteringen gjør at Nore og Uvdal kommune konsentrerer 

utviklingen av områder for fritidsbebyggelse på Dagalifjell, og tillater ingen ny fritidsbebyggelse på 

Lufsjåtangen. For å sikre Lufsjåtangen som framtidig vinterbeiteområde for villrein er det viktig å 

kanalisere ferdselen i områder utenfor villreinområdene.   

Byggeområdene for fritidsbebyggelse i kommunedelplan vest kan deles i følgende områder med 

overordnede vurderinger:  

 Roe:  

o Nye byggeområder er en naturlig videreutvikling av eksisterende område for 

fritidsbebyggelse.  

o Landskapsrommet på vestsiden av veien mellom Persbu og Roe beholdes ubebygget, 

mens områdene på østsiden utbygges forsiktig. Terrenget er småkupert og godt 

egnet.  

o Området har et godt tilrettelagt løypenett. 

o Ferdsel kanaliseres ikke inn i nasjonalt villreinområde i sti- og løypeplan  

 

 Breiset:  

o Forsiktig fortetting og utvidelse av eksisterende områder for fritidsbebyggelse.  

o Hensynssone for grøntstruktur legges inn i planen for å forhindre sammenhengende 

bebyggelse og sammenbindingsvei i Åsbøseterdalen.  

o Området har et godt tilrettelagt løypenett.  

o Ferdsel kanaliseres ikke inn i nasjonalt villreinområde i sti- og løypeplan.  

 

 Haugåsen:  

o Det største utbyggingsområdet i denne kommunedelplanen.  

o Området er godt egnet for fritidsbebyggelse, jf landskapsanalyse i 

konsekvensutredning.  

o Kommunedelplan for stier og løyper kanaliserer ferdsel hovedsakelig mot 

Åsbøseterdalen, men også mot Sønstevatn med løypenett i skoggrensa. Dette 

vurderes i tråd med regional plan for Hardangervidda.  

 

 Imingfjell:  

o Kommunedelplan vest åpner ikke for fortetting av dette området. Dette begrunnes 

med hensynet til villrein.  

o Ferdsel fra eksisterende fritidsbebyggelse forsøkes kanalisert ut av villreinens 

leveområde. Det legges særlig fokus på viktige vinterbeiteområder på Lufsjåtangen.  

 

 Jønndalen/Tøddøl:  

o Det åpnes for forsiktig fortetting med spredt i Jønndalen/Smådøl. Området er avsatt 

til «stølsdaler og annen utmark» i regional plan for Hardangervidda, der det åpnes 

for at kommunen i kommuneplan kan åpne for begrenset fritidsbebyggelse, spredt 

eller i smågrupper. 

o Ferdsel kanaliseres ikke inn i nasjonalt villreinområde i sti- og løypeplan.  
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I LNFR-områder med spredt næringsbebyggelse åpnes det for tiltak i utmarksnæring som ikke 

dekkes av det tradisjonelle LNF-formålet i plan- og bygningsloven. Dette er i tråd med overordna 

mål i regional plan for Hardangervidda. I bestemmelsene setter kommunen begrensninger på 

vinterdrift i områder lokalisert til sone B «nasjonalt villreinområde» og sone C «fjell og annen 

utmark». Det er også restriksjoner med hensyn på oppføring av nye veier. Disse områdene blir i 

liten grad brukt av villrein på sommerstid, og tiltakene vurderes således å kunne forsvares ut fra 

både hensynet til villrein og samfunnsmessige interesser.  

Nore og Uvdal vest består av attraktive hytteområder som er viktig for næringsutviklingen og 

sysselsettingen i Nore og Uvdal kommune de kommende år. Samlet vurdering av 

konsekvensutredning, naturmangfoldvurdering, vurderinger etter regional plan for 

Hardangervidda og samfunnsmessige konsekvenser, tilsier at planforslaget balanserer disse 

hensynene på en god måte.  

 

 


