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Heiplanen og forslag til handlingsprogram 2015-2018 – innspill fra
FNF Agder
Vi viser til høringsbrev fra 21.09.14, og takker for muligheten til å komme med innspill.
Satsingsområde helhetlig arealforvaltning
Vi stiller oss positive til tiltakene som foreslås, men etterlyser et mer konkret tidspunkt for når
Heiplansamlinga skal være. Her kunne det godt stått en frist, for eksempel innen juni hvert år, og
gjerne en dato for når man ser for seg den første samlingen.
Satsingsområde kommunal planoppfølging
Vi stiller oss positive til tiltakene som foreslås, men ønsker at motorferdselsplaner også nevnes som
tiltak sammen med sti- og løypeplaner for å oppmuntre kommunene til å utarbeide dem. Etter første
runde med GPS-prosjektet har man en god oversikt over hvilke områder som bør unngås til hvilken
tid. Dette bør gjøres sammen med aktuelle brukergrupper som turistforeningene, lokale jeger- og
fiskerforeninger, grunneiere og kraftselskapene. Målet må være å få en god plan som begrenser
motorferdselen på en funksjonell måte.
Ellers etterlyser vi et årstall for når man ser for seg fagsamlinger for kommunene, og for
arbeidsverksted om konsekvensutredninger i kommuneplanlegginga.
Satsingsområde bygde- og næringsutvikling
Det er foreslått å synliggjøre heia som beiteressurs. Dersom dette er et tiltak, bør det ikke bare
vurderes om det er behov for å kartlegge type og verdi av vegetasjon. For å få kunnskap om
beitetrykk, og hvilke områder som egner seg til økt eller redusert beitebruk, er det helt klart at man
må kartlegge. Dersom dette skal stå i handlingsprogrammet, må teksten formuleres som et tydelig
tiltak, og det må være en plan for hvem som har ansvarsforholdet, og når dette skal være ferdig.

Satsingsområde kunnskapsbasert planlegging og prosjekt
Flere av tiltakene som er foreslått i kap.4 Handlingsplan i Heilplanen på dette satsingsområdet finner
vi igjen i forslaget til handlingsprogram, men under andre satsingsområder, så det er bra. Men vi kan
ikke se at man har tiltak som følger opp anbefalinger i rapporten til kulturminneprosjektet.
Ellers synes vi det er bra at man allerede er i gang med nytt GPS-prosjekt, det er et viktig tiltak for å
øke kunnskapen, som igjen kan føre til tiltak for å øke villreinens bruk av området.
Det går ikke fram av handlingsprogrammet om man planlegger øvrige forskningstiltak for å følge opp
de kunnskapshullene som nevnes i Heiplanen under dette satsingsområdet. De kunnskapshullene
som ikke vil fylles av arbeidet med GPS-prosjektet 2013-2017, bør nevnes og tiltak bør foreslås i
handlingsprogrammet.
Varslingsrutiner
Her kan vi ikke se at det er foreslått noen tiltak, og heller ingen rammer for når tiltakene skal være
utført. Bildet i handlingsprogrammet antyder et mulig tiltak, en informasjonstavle som kan brukes til
varsling. Men Heiplanen ønsker en varslingstjeneste inn mot kommunen og ansvarlig instans for
løypekjøring. Her burde det vært foreslått minst ett tiltak for denne perioden.
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