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HØRINGSBREV- HODALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE- REVISJON AV
FORVALTNINGSPLAN- HØRINGSRUNDE 2- FRIST 30.04.2019
Følgende vedtak ble fattet i Tolga kommunestyre 28.03.2019:
1. Det vises til høringsrunde nr 1 i mars 2017.
2. Tolga kommunestyre slutter seg til det framlagte forslag datert 23.01.2019 til Forvaltningsplan
for Hodalen Landskapsvernområde 2019-2028.
3. Forslaget til forvaltningsplan sendes på høringsrunde nr 2 til alle relevante interessenter
med høringsfrist 30.04.2019. Høringsinnspill sendes skriftlig til
postmottak@tolga.kommune.no
Saksopplysninger:
Første høringsrunde på forslaget til ny forvaltningsplan ble gjennomført i mars 2017.
Under den høringsrunden kom det innspill fra Statens vegvesen, Hedmark fylkeskommune,
Fylkesmannen i Hedmark og Hodalen Grunneierlag/Hodalen Utmarkslag.
Det vises her til saksframstillingen til Tolga kommunestyres behandling i september 2017. Her er
det redegjort de enkelte høringsinnspillene, rådmannens vurderinger av innspillene og hvordan
innspillene er innarbeidet i det reviderte forslaget som nå legges fram.
Tolga kommunestyres vedtak den 28.09.2017 i sak 42/17:
«Saken sendes tilbake til verneutvalget.
Kommunestyret ber om at Tolga kommune som forvaltningsmyndighet må involvere alle
grunneierne med gardsbruk som er berørt av vernet, og sammen med fylkesmannen utarbeide
samla plan for areal som kan nydyrkes på begge sider av sjøene i planperioden. Dette fordi lett
tilgjengelige dyrkbare areal er manko i Hodalen. Det bør arrangeres et møte med grunneierne og
fylkesmannen der informasjon og synspunkt fra begge sider legges frem. Målet må være en
grundigere og felles prosess som fører til samla plan for nydyrking ut fra behov og hva som er
mulig i forhold til vernet. Slik prosess er nødvendig for å skape forståelse både for vernet og
landbruksinteressene.»
Saksvurdering:
Administrasjonen i Tolga kommune har fulgt opp dette vedtaket i samråd med Fylkesmannen i
Hedmarks Miljøvernavdeling og i nær dialog med grunneierne med landbrukseiendommer i
Hodalen.
Det er i løpet av 2018 utarbeidet en landskapsanalyse med bistand fra Feste NordØst as som
utgjør en samlet plan over områder som potensielt kan tillates oppdyrket opp uten at det strider
Postadresse
Besøksadresse
2540 TOLGA
Kommunehuset
E-post: postmottak@tolga.kommune.no

Telefon
62 49 65 00

Org.nr:
Bankgiro:

940 192 404
1885.06.01514

Tolga kommune
mot verneformålet i landskapsvernområdet, se planforslagets pkt 5.1.9., side 16-25.
Kartmaterialet er også lagret digitalt i god oppløsning for bedre lesbarhet.
I praksis er de områdene det i planen åpnes opp for eventuell framtidig nydyrking på godt i tråd
med ønskene og behovene som har kommet fram i kommunens dialog med Hodalen
Grunneierlag og Hodalen Utmarkslag i prosessen.
Forslaget til ny forvaltningsplan har som et ledd i kvalitetssikringen vernefaglig sett vært til
gjennomgang hos Fylkesmannen i Innlandet i januar/februar 2019.
Fylkesmannen i Innlandet skriver sitt svar til kommunen datert 15.02.2019 (ref 2019/4607):
Faglig gjennomgang av forslag til forvaltningsplan for Hodalen LVO 2019 - 2028
Fylkesmannen viser til oversendt forslag til forvaltningsplan for Hodalen LVO 22. januar 2019.
Det er gjort et solid stykke arbeid med denne forvaltningsplanen, og Fylkesmannens tidligere
innspill er innarbeidet på en god måte.
Fylkesmannen har ingen vesentlige faglige kommentarer til forslaget til forvaltningsplan. Så vidt
vi kan se er alle de mest viktige problemstillingene tatt opp og kvittert ut på en tilfredsstillende
måte.
Med hilsen
Vebjørn Knarrum (e.f.)
avdelingsdirektør
Suzanne Wien, rådgiver
Planlagt framdriftsplan i saken:
1. Kommunestyret vedtar å sende planforslaget ut på høringsrunde 2 til alle interessenter
28.03.19.
2. Høringsfristen settes til 30.04.19.
3. Kommunestyret behandler saken og vedtar forvaltningsplanen 23.05.19.
4. Forvaltningsplanen oversendes deretter til Fylkesmannen i Innlandet for endelig godkjenning.
5. Planen vil derved kunne tre i kraft før 01.07.2019.

Etter fullmakt
Kjetil Brodal
Seniorrådgiver i rådmannens stab
Saksbehandler miljøsaker
Vedlegg:
Forslaget til forvaltningsplan og aktuelle dokumenter/filer (listet opp nedenfor) er lagret
elektronisk på Tolga kommunes hjemmeside og kan leses/lastes ned fra adressen:
https://www.tolga.kommune.no/ og søk på ordet: høring
-Forslag pr 23_01_2019_Forvaltningsplan Hodalen LVO 2019-2028
-Landskapsanalyse_Samlet plan_HodalenLVO
-Sak Forvaltn plan Hod LVO Kstyre etter høringsrunde mars 2017
-Registrering av Svartkurle i Hodalen Landskapsvernområde 2018
-Forvaltningsplan Hodalen 2003_2012
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