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Tilleggsvurdering villrein i tråd med reguleringsplanforslag Hardanger
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I oktober 2022 ferdigstilte NaturRestaurering AS en rapport med konsekvensvurdering for villrein,
basert på de planene som forelå for pendelbane til Rossnos. Økt ferdsel inn i villreinens leveområde
ble beskrevet som særlig problematisk i den sammenheng, og var primærårsaken til vurderinger av
negativ konsekvens på villrein i areal innenfor influensområdet. Hardanger Lift AS har etter dette
arbeidet med løsninger for kanalisering av ferdsel og undersøkt de juridiske mulighetene for å
regulere ferdsel slik at virkninger på villrein blir redusert. Dette notatet gir oppdaterte vurderinger av
konsekvens på villrein basert på endringer eller presiseringer i planene som har fremkommet
gjennom dette arbeidet.

Presiseringer eller endringer i planene etter at KU villrein var ferdig utarbeidet okt.
2022
I utredning villrein fra oktober (Flydal og Colman, 2021) ble det lagt til grunn dokumentasjon om
tiltaket som forelå ved varsel om oppstart av planarbeid (publisert på kommunens nettsider) og
informasjon lagt fram i planforum mai 2021. Tiltaket ble omtalt som følger:
«Iht. planprogrammet er formålet når det gjelder toppstasjonen: «å legge til rette for etablering av
stasjon på Rossnos med et helårstilbud som omfattar restaurant, leke- og aktivitetsareal (kortere
stinett), samt annen næring- og turistvirksomhet som naturlig er tilknyttet stasjonen»
Besøksgrunnlaget er estimert å gi ca 110 000 passasjerer årlig, og det vil i hovedsak være
tilrettelegging for dagsturister med fasiliteter rundt toppstasjonen på Rossnos, og en kortere
rundløype som tursti oppe på dette platået. Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for næraktivitet rundt
toppunktet, og søke å lede turgåere langs stier tilbake til Odda, eller ved retur med selve
pendelbanen. Bakgrunnen for dette er at det vil være avbøtende for konsekvenser på villrein å unngå
tilrettelegging for ferdsel videre inn på Hardangervidda.»
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Per 1. mars. 2022 har prosjektgruppen lagt fram mer detaljinformasjon om planene. Med basis i en
juridisk utredning av mulighetene for å regulere ferdsel (Holt og Winge, 2022) er det utarbeidet
plankart med planbestemmelser som fastsetter rammer for ferdselsbegrensning, og utarbeidet en
plan for styring av ferdsel (se egen rapport). I planbeskrivelsen er det også et eget kapittel 6.8.1 som
beskriver plan for vern av natur, dyreliv og styring av ferdsel. Dette legges til grunn ved
tilleggsvurdering av konsekvenser på villrein i dette notatet.

Juridiske avklaringer
I juridisk utredning utarbeidet av Holt og Winge (2022) er det for planområde til reguleringsplan for
Hardanger Lift vurdert at:
«Dersom området inneholder naturkvaliteter som kommunen ønsker ivaretatt, kan kommunen
anvende underformålet «naturvern». Med dette som grunnlag kan kommunen med hjemmel i pbl. §
12-7 sette planbestemmelser som legger begrensninger på ferdselen. Både § 12-7 nr. 1, 2 og 6 gir
rettslig grunnlag for slike bestemmelser … Plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 12 gir kommunen
hjemmel til å sette krav om miljøovervåkning, herunder krav til hvilke tiltak som kan iverksettes etter
planen er gjennomført. Dette kan være et effektivt virkemiddel for å begrense ferdselen i området
dersom miljøovervåkningen viser at belastningen blir for stor. Dersom kommunen stiller krav om
miljøovervåkning bør det oppstilles klare krav til når, hvor og hvordan overvåkningen skal skje, samt
klare rammer for hvilke virkninger funnene fra miljøovervåkningen vil medføre med hensyn til
ferdselsrestriksjonene i området »
Når det gjelder konsekvenser av ferdsel på villrein kan dette ha en viss betydning, men siden selve
arealet av reguleringsplanen er ganske begrenset vil dette området også uansett være å regne som
forringet som villreinhabitat fordi kunnskapsgrunnlaget viser at rein unnviker arealer på lenger
avstand fra menneskelig forstyrrelse enn arealets utstrekning. Hvis ferdselsbegrensninger iht.
bestemmelser i reguleringsplanen skal ha vesentlig betydning bør de derfor føre til at færre personer
som tar pendelbane til Rossnos kan ferdes ut i villreinhabitat utenfor reguleringsplanens areal.
Holt og Winges rapport gir følgende konklusjoner når det gjelder muligheter for å sette
ferdselsbegrensninger i kommuneplanens arealdel og annet relevant planverk:
«1. Generelt er det lite rom for å legge begrensninger på allmennhetens ferdselsrett i
kommuneplanens arealdel.
2. I randsonen til verneområder kan det fastsettes en særskilt hensynssone med bestemmelser om
regulering av ferdsel. Dette kan kun skje i forbindelse med vedtakelse eller revisjon av verneforskrift
etter naturmangfoldloven.
3. Et eventuelt krav om miljøoppfølgingsplan og miljøovervåkning i reguleringsplanen, kan følges opp
i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel.»
Bestemmelser om regulering av ferdsel kan altså knyttes til verneforskrifter, og dette kan være
aktuelt når det gjelder villrein. Så lenge denne type regulering ligger utenfor arealplanen for
Hardanger Lift vil det kreve andre planprosesser. Det er derfor ikke mulig å legge dette til grunn for
konsekvensvurdering villrein knyttet til pendelbanen. Hvis planene for pendelbane godkjennes og en
utbygning realiseres vil miljøoppfølging og overvåkning knyttet til denne, der man får økt kunnskap
om negative konsekvenser av økt ferdsel, kunne legges til grunn i annet planarbeid med formål om å
ivareta villreinhabitat. Hvis dette leder til vedtak om regulere ferdselen i større areal innenfor
pendelbanens influensområde vil dette kunne redusere negative konsekvenser på villrein. Her må
det tas i betraktning at andre brukergrupper, rettighetshavere og planmyndigheter vil være involvert,
og det er vanskelig å vurdere hva man vil kunne oppnå.
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Holt og Winge gjennomgår også muligheten for å sette restriksjoner i driftstillatelse etter
jernbaneloven, og konkluderer bl.a.:
«Det er etter dette noe tvilsomt om Jernbanetilsynet har hjemmel til å sette vilkår i en driftstillatelse
som har til formål å begrense ferdselen av hensyn til villrein. Vi heller likevel i retning av at dette må
være rettslig holdbart, så fremt vilkårene har en klar sammenheng med driftsmåten og påviselig
effektiv med hensyn til å ivareta villreinens leveområder. Det er likevel viktig å gjøre oppmerksom på
at Jernbanetilsynet ikke har noen plikt til å oppstille slike vilkår»
Selv om det er en usikkerhet knyttet til hva slags restriksjoner som vil kunne settes, er dette en
mulighet som kan legges til grunn for konsekvensvurdering. Her antas det å ligge muligheter for å
være mer konkret i restriksjonene enn i planbestemmelser, eksempelvis ved å begrense mulighet for
frakt av utstyr (kite, sykler mm) eller tidsbegrenset nedstengdning av hensyn til villrein.

Plan for styring av ferdsel, inkl. plankart med reguleringsbestemmelser
I arbeidet med å legge en plan for styring av ferdsel har Hardanger Lift lagt til grunn de mulighetene
og begrensningene som ligger i lovverket (jf. utredningen til Holt og Winge). Det henvises her til
forslag til plankart med reguleringsbestemmelser (pr. 1. mars 2022). Foruten selve fasilitetene
knyttet til pendelbanens toppunkt (restaurant mm.) vil det tilrettelegges for en nærturløype med høy
standard på Rossnos-platået. Denne vil ha et lite arealomfang. Hardanger Lift skal utenom dette
tilrettelegge stien Kinn – Rossnos som den mest direkte turveien tilbake til Odda, øvre del av denne
stien ligger også inne i plankartet der den går i relativt bratt terreng langs brattskrentene mot vest.
Arealene øst for denne stien og utenom nærturløypa er definert som LNFR-område, naturvern. For
dette arealet er det gitt forslag til reguleringsbestemmelser med betydning når det gjelder
villreinhensyn:
«LN1-2 er område som vidarefører bruk som landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift naturvernområde. I området er det lagt restriksjonar på bruken med omsyn til arealformålet og
formål som strekk seg utanfor planområdet. Bruken av arealet skal avgrensast gjennom plan for
overvaking av tiltakets verknad for naturmangfald, jf rekkefølgekrav i 6.2., og evt. tiltak skal setjast i
verk dersom undersøking og overvaking visar at arealbruken har for store negative konsekvensar for
naturmiljøet.»
Videre er følgende bestemmelser som fremgår av punkt 6.2 igangsetjingsløyve av relevans:
«Før det vert gjeve igangsetjingsløyve for taubane og tiltak innanfor område BAS2 og BAA skal plan
for overvaking av tiltakets verknad for naturmangfald; som omfattar planområdet (nærtursonen),
dagstursonen og langtursonen, utarbeidast i dialog med forvaltninga. Planen skal gje nærare
retningsliner om:
- Tidsrom og geografisk avgrensing for undersøkinga
- Tolegrense og skildring av tiltak som skal kunne setjast i verk dersom tolegrenser vert
overstige
- Skildring av system for gjennomføring av overvaking
Praktiske tiltak innan rammene for bestemmingane er:
- Etablering av ei ordning med besøksvertar som møter gjestene på fjellet ved avstiging og
orienterer om eventuelle ferdselsrestriksjonar
- Informasjon til gjester om ferdselsrestriksjonar i kabinen, ved av- og påstigning samt i øvrige
besøkssoner i anlegget
- Digital informasjon om ferdselsrestriksjonar til gjester ved kjøp av billett
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Generell oppfordring til gjester om å opptre med omsyn til naturverdiane i område, som skal
gjennomsyre formidlingstiltak og marknadsføring av tiltaket
Forbod mot å ta med nærare bestemt utstyr i bana, f.eks. syklar eller utstyr for kiting

Plan for overvaking av tiltakets verknad for naturmangfald forvaltast av, og skal fastsettast av
Ullensvang kommune, og skal innebere ei forplikting til ei løpande overvaking og rapportering i
driftsperioden.»
Ut i fra disse bestemmelsene er det lagt opp til at den videre planprosessen skal avklare hva slags
ferdselsrestriksjoner som blir aktuelle med basis i miljøundersøkelser. Det er listet opp praktiske
tiltak som er aktuelle, men bestemmelsen er formulert slik at innholdet i restriksjonene kan justeres
basert på beste kunnskap og i prosess med aktuelle planmyndigheter. Man kan si at det legges opp til
en adaptiv forvaltning. En slik prosess er fornuftig, og innholdet i bestemmelsen er i tråd med flere av
de anbefalte avbøtende tiltakene som er listet opp i opprinnelig konsekvensvurdering for villrein. Det
er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hva slags restriksjoner bestemmelsen vil munne ut i, og derfor
vanskelig å skulle revurdere selve konsekvensnivået for villrein. Den juridiske utredningen til Holt og
Winge fremholder at allemannsretten med fri ferdsel i utmark står sterkt, og det er med forslaget til
bestemmelser ikke avklart om man kan hindre turister med pendelbanen i å ferdes fritt i fjellet
utenom sti, eller på tilgjengelige stier (uavhengig av tilrettelegging). Det er uansett positivt at det
legges opp til omfattende tiltak når det gjelder å veilede og informere turister om hva slags stier som
kan brukes av hensyn til villrein, og trolig vil de største turistmassene etterfølge denne type
restriksjoner, selv om det ikke er forbud mot fri ferdsel. Et mulig tiltak som ikke er konkretisert i
forslaget til bestemmelse og som kan baseres på overvåkning er villreinens arealbruk, kan være
midlertidig nedstengning av pendelbanen når villreinen trekker inn mot influensområdet. Dette er en
type tiltak man har erfaring med fra bl.a. Rv. 7 over Hardangervidda.
I plan for styring av ferdsel fremgår det også at Hardanger Lift vil prioritere stien Rossnos - Grønnuten
- Møyfallsnuten – Skjeggedal, mens øvrig stinett ikke er prioritert. Det fremgår også at de har mål om
stiutvikling på Hardangervidda som tar villreinhensyn, og ønsker å etablere et samarbeid med
kommune og interessenter i område for å oppnå dette. Med disse stiplanene kan kanalisering av
ferdsel oppnås, men vi er innenfor arealer utenom reguleringsplanen for pendelbanen, slik at andre
interessenter (grunneiere, DNT, villreininteressenter m.fl) og planer (kommuneplanens arealdel,
regional plan for Hardangervidda, Hardangervidda nasjonalpark) blir aktuelle. Det er derfor uklart
hva man oppnår, men Hardanger Lift har gjort det klart at de ønsker å samarbeide om å finne gode
løsninger for å begrense ferdsel knyttet til pendelbanen innenfor det større influensområdet som
påvirker villreinhabitat.

Gir endrede presiseringer i planforslaget grunnlag for å revurdere konsekvenser når de
gjelder villrein?
I I konsekvensutredningen fra oktober 2021 var tiltaksbeskrivelsen relativt generell, og den er derfor i
stor grad dekkende for de presiseringer av detaljer i kart og bestemmelser som er gjort i etterkant.
Det er derfor primært usikkerheter knyttet til hvordan ferdsel kan styres og begrenses som nå er
redusert gjennom juridiske avklaringer, samt at planene for kanalisert ferdsel langs stier er er mer
konkretisert. Ved konsekvensvurderingen ble influensområdet inndelt i tre soner, hhv. delområde
Rossnos på 0,5 km 2, som inkluderer selve toppunktet med turistfasiliteter, delområde Dagstursone
på 40-50 km2 som inkluderer tursti Mosdalen/Kvanntjørn og unnvikelsessone ut fra denne, og
delområde Langtursone på >500 km 2 som inkluderer areal lengre innover vidda og mot de nærmeste
turisthyttene, der det kan påregnes noe økt fersel med basis i pendelbane til Rossnos.
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I det følgende gjennomgås konsekvensvurderingene pr. delområde med en revurdering av konsekvens
basert på de presiseringer av detaljplan for stier, juridiske avklaringer og forslag til
reguleringsbestemmelser som nå foreligger.

Delområde Rossnos
Vurdering i konsekvensutredningen fra oktober 2021 fremgår av tekstboksen nedenfor.
Ut i fra tiltaksbeskrivelsen som er gitt i Kapittel 3 fremgår det at tilretteleggingen for turisme er så omfattende i
delområde 1 at dette arealet vil gå helt tapt som habitat for reinen. Siden arealet ligger ytterst mot
brattskrentene ned mot Odda vil det trolig ikke ha ringvirkninger på reinens trekkmønster eller energibalanse
(fordi det blir sjelden møter mellom mennesker og reinsdyr).
Påvirkning: Sterkt forringet, men innenfor område med liten bruksfrekvens for villreinen innenfor dagens
situasjon.
Konsekvens: Alvorlig til svært alvorlig miljøskade, med usikkerhet knyttet til reinens fremtidige bruk av
vestviddas randområder.

Oppdatert vurdering
Plankartet som nå foreligger viser hvordan bygninger og nærtursti med utsiktspunkter vil lokaliseres,
dette betyr at det foreligger et bedre grunnlag for å arealavgrense dette delområde. I opprinnelig
vurdering ble det estimert til å omfatte et areal på 0,5 km 2 som var omtrentlig avsatt i kart.
Detaljplanen som nå foreligger innebærer ikke noen direkte endring, men gjør det klart at selve
inngrepet vil lokaliseres helt ut mot brattskrentene på Rossnos i vest, med tursti på det nærliggende
platået. For arealet av bygningsmasse, nærtursti og utsiktspunkter vil påvirkning og konsekvens være
uendret.
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Delområde dagstursone
Vurdering i konsekvensutredningen fra oktober 2021 fremgår av tekstboksen nedenfor.
Med et besøksantall på 110 000 personer per år til Rossnos via pendelbanen vil det generere vesentlig økning i
ferdselen innenfor delområde 2. Her må det likevel tas et forbehold om at terrenget er relativt krevende, slik at
denne type ferdsel primært gjelder turister som er i området for å gå fjelltur. Ferietid og helger vil være perioder
med størst trafikk, mens det kan antas å være deler av året med relativt lave besøkstall, f.eks i perioden
november – februar. Værforhold vil også være avgjørende med antatt størst trafikk ved godt vær i
sommerhalvåret, mens lavt skydekke eller tåke kan gjøre turen opp pendelbanen uaktuell for de fleste
besøkende. Dette vil derfor resultere i svært stor ferdsel enkelte dager, mens ferdselen også kan gå til et
minimum, spesielt i dårlig vær. Villreinen kan antas å bruke influensområdet mest i samme periode som
området er attraktivt for turister, dvs. vår, sommer og tidlig høst. Reinen kan antas å trekke høyest opp i
høyden mot snøflekker og fersk spiring i den varmeste perioden om sommeren, da det også er høysesong for
turisme. Vi antar at størstedelen av de besøkende med pendelbanen holder seg innenfor delområde 1 for å nyte
utsikt og tilrettelagte fasiliteter som restaurant etc. Men det må også antas at pendelbanen kan bli populær
blant fotturister som vil ta dagstur langs stier tilbake til Odda. Dette vil gi en vesentlig økning av ferdselen på
lokale stier innenfor delområde 2, f.eks. på sti via Møyfallsnuten, ned Sjausetedalen eller Mosdalen. Vinterstid
kan pendelbanen bli et utgangspunkt for skiturer innover fjellet og varierte nedfarter, f.eks. mot Skjeggedal. For
mer ekstrem skikjøring med bratte og lange nedfarter er det vår vurdering at landskapet ikke er spesielt godt
egnet, men dette kan være en mulighet hvis snøforholdene unntaksvis er gode i vestvendte brattlier helt ned
mot Odda, dette er imidlertid ikke å regne som villreinhabitat . Vi har vært i kontakt med en erfaren utøver av
kiting, som har liten tro på at området vil være attraktivt for denne type aktivitet. Dette har utgangspunkt i at
kitere oppsøker områder som har tilgang på gode forhold ved ulike vindforhold, typisk langs fjelloverganger
som RV7 og E139. Her finner man flere utgangspunkt med ulike forhold langs veien, mens toppunktet på
pendelbanen ikke har noen slik fleksibilitet. Det kan argumenteres for at utgangspunkt Rossnos potensielt er et
attraktivt utgangspunkt for «langtur-kiting», f.eks. kryssing av vidda fra vest til øst. Vår kilde har ut i fra kart
vurdert det slik at turer videre mot øst ved kryssing av Mosdalen er urealistisk grunnet topografien og derav
utslaget på vindforhold. Rossnos er altså uegnet som utgangspunkt for den type tur. Vinterstid er området
mindre brukt av reinen enn i sommerhalvåret, spesielt hvis det er snørikt og lite tilgjengelige beiter på
vestvidda. Dette tilsier at konflikt med skiløpere vinterstid vil være langt mindre enn fotturister om sommeren.
Et unntak kan være vårskiturer i perioden april-juni, der toppunktet av pendelbanen kan være et godt
utgangspunkt med stabile snøforhold. Fjellskiturer i denne perioden kan komme i konflikt med spesielt
bukkeflokker som trekker ut mot vestlige randsoner av villreinområdet for å oppsøke rike vårbeiter i tidlige
avsmeltede fjellsider og daler.
Forskning på Hardangerviddareinen (Gundersen mfl. 2020, 2021, se Kapittel 6.1) har vist at turstier blir
barrieredannende for reinen hvis de overstiger 30-50 personer pr dag. Med de besøkstall som er estimert for
pendelbanen antar vi at økt dagsturisme på turstier innenfor delområde 2 vil overstige dette i
barmarksperioden. I tillegg kommer fri ferdsel, slik som vårskiturer, eller fotturister som ønsker å ferdes fritt for
å komme unna folk og oppleve naturen i større fred og ro. Vår vurdering er derfor at delområde 2 vil miste sin
funksjon som vår- og sommerbeite for reinen ved en realisering av pendelbanen. Reinsflokker som trekker inn i
området antas å unngå kryssing av de mest brukte turstiene, og vil skremmes unna på lenger hold hvis de støter
på folk som ferdes fritt utenfor stiene. Dette forventes i en grad som vil redusere tid til beiting og øke dyrenes
energibruk. Ved gjentatte forstyrrelser av de samme flokkene, vil dette gå på bekostning av deres kondisjon,
men for en forventet begrenset andel av bestanden. Det kan være perioder av året da ferdselen blir veldig liten,
slik som sent på høsten, at reinen fortsatt kan utnytte beitene her, men dette er ikke den viktigste
beitesesongen i dette området, og har derfor mindre økologisk betydning.
Påvirkning: Forringet fordi stier blir barrieredannende og reinsflokker unnviker områder, og grunnet
forstyrrelsesresponser med negativt utslag på reinens energiforbruk. Villreinen har relativt lav bruksfrekvens av
området i dagens situasjon, slik at påvirkninger forventes å gjelde for et begrenset antall rein.
Konsekvens: Alvorlig miljøskade, med usikkerhet knyttet til reinens fremtidige bruk av vestviddas randområder .
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Oppdatert vurdering februar 2022
For Delområde Dagstursone gir detaljplan for stier som nå foreligger en bedre avklaring når det
gjelder forventninger om økt ferdsel. Det fremgår at stien fra Rossnos over Møyfallnuten til
Skjeggedal vil være prioritert når det gjelder tiltak for styring av ferdsel, foruten den mer direkte
ruten tilbake til Odda via Kinn. Det er presisert i plan for styring av ferdsel at andre stier ikke er
prioritert for tilrettelegging og at det vil være informasjon og veiledning knyttet til bestemmelser om
ferdselsregulering, som fører flest mulig av turistene langs de prioriterte stiene.
Det fremstår klart at Hardanger Lift har jobbet grundig med å planlegge avbøtende tiltak som legger
til rette for kanalisert ferdsel og reduksjon av forstyrrelsene ut i villreinens leveområde. Det er likevel
slik at stien Rossnos – Skjeggedal går gjennom areal som i dag er definert innenfor villreinens
leveområde (Regional plan for Hardangervidda), samt at intensiv turistaktivitet rundt Rossnos-platået
vil ha ringvirkninger i et større areal rundt. Hardanger Lift legger opp til et samarbeide med
kommunen og andre interessenter om å opparbeide en stiplan med tilrettelegging som reduserer
ferdsel mot øst og til mer sentrale villreinområder. Det er positivt at Hardanger Lift ønsker å ta aktivt
del i dette, men dette vil også være et arbeid som pågår uavhengig av planen for pendelbane, med
bl.a. villreininteressenter og DNT/lokale turlag som aktive parter og de etablerte forvaltningsorganene
når det gjelder nasjonalparken og regional plan for Hardangervidda.
Ved oppdatert vurdering er besøksgrunnlaget på 110 000 det samme, mens det nå fremstår mer klart
at lengre dagsturer vil sentreres langs stiene Rossnos-Kinn, og Rossnos-Møyfallsnuten-Skjeggedal.
Mest ferdsel på disse stiene var også en forventning i opprinnelig konsekvensvurdering, men
nåværende plan for ferdsel tilsier noe mer styrt ferdsel via Møyfallnuten til Skjeggedal. Dette vil i
praksis kunne medføre noe redusert ferdsel på den mindre brukte stien gjennom Mosdalen og ned
Sjausetedalen.
Selv om kanalisering av ferdsel er positivt er det klart at pendelbane til Rossnos også er et tiltak som
skal fremme friluftsliv i det nærliggende fjellområde, og dette vil uansett komme i konflikt med
reinens eventuelle fremtidige bruk av samme område. Det er beskrevet i plan for styring av ferdsel at
den mest intensive turistperioden vil være mai-september, dvs. sammenfall i tid med den perioden
influensområdet vil være viktigst som reinbeite. Ferdselsnivået på tilrettelagt sti vil overstige et nivå
som fører til at den blir barrieredannende for reinens arealbruk. Utenom dette vil fri ferdsel i terreng,
eller på stier som ikke er tilrettelagte forstyrre rein, her inngår også vårskiturer, men ikke kiting eller
terrengsykling – gitt restriksjoner på denne type utstyr. Opprinnelig utredning beskrev også at
området er uegnet for kiting, slik at dette antakelig er en mindre relevant problemstilling når det
gjelder økt forstyrrelse. En generell vurdering når det gjelder friluftsliv tilsier at turister som er uvant
med høyfjellet kun ferdes langs merkede stier og kan ledes/kanaliseres ved økt tilrettelegging, mens
andre grupper som søker til områder utenom sti i mindre grad vil kunne ledes. En problemstilling kan
da også være at det blir stor trafikk på tilrettelagt sti på fine turdager og enkelte vil ønske å ferdes i
mer fred og ro utenom turiststrømmen. Av denne grunn vurderes det slik at fjellområdet som er
definert innenfor dagstursonen generelt vil få økt bruk som følge av pendelbanen, men at reinen vil
kunne trekke inn i området i perioder med lite folk (utenom turistsesong) og ved dårlig turvær når det
er lite folk i fjellet.
Konklusjon: Med de avbøtende tiltak som nå er konkretisert i form av styrt ferdsel kan det bli noe
mindre bruk av områder mot sørøst, dvs. utenom hovedsti via Møyfallsnuten til Skjeggedal. Fri ferdsel
i terrenget og langs alternative stier vil ikke kunne forbys, men det er lagt opp til at et program for
ferdselsrestriksjoner skal utarbeides som del av planprosessen og basert på miljøovervåkning. Det er
usikkert hva dette konkret vil føre til av fremtidige ferdselsrestriksjoner utenom arealet av
reguleringsplanen. Konsekvensnivået som er vurdert i opprinnelig utredning fremstår i hovedsak
riktig for delområde langtursone, men det er nå grunnlag for å nyansere dette noe. Kanalisering langs
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en hovedsti mot Skjeggedal vil medføre at denne i økt grad blir barrieredannende og med tilhørende
unnvikelsessone, mens det kan bli noe redusert negativ virkning i influensområdet av øvrige stier. Gitt
at man lykkes i å redusere ferdsel mot øst, utenom hovedstien via Møyfallsnuten, vil dette kunne
redusere negativ virkning på villrein i dette området.

Delområde langtursone
Vurdering i konsekvensutredningen fra oktober 2021 fremgår av tekstboksen nedenfor.
For delområde 3 gjelder de samme vurderingene som for delområde 2 i sammenheng med typer ferdsel og
ferdselsintensitet. Kort oppsummert er det i helger og ferietid i godt vær i barmarksperioden det kan antas å
være størst ferdsel ut fra pendelbanen til omkringliggende fjellområder. Delområde 3 ligger i så stor
avstand fra pendelbanen at kun de sprekeste vil ferdes inn i området på dagstur. For disse kan en lengre tur
fra Rossnos rundt Ringedalen via Trolltunga, til Skjeggedal være attraktiv. Selv om turen er lang vil
pendelbanen spare fotturister for en del høydemeter ved å komme inn på stien ved Mosdalsvatnet og ta seg
videre langs turstien mot Trolltunga derfra. En annen attraktiv lengre dagstur kan være stien mot Reinsnos.
Returtransport fra Skjeggedal eller Reinsnos til Odda må i så fall organiseres. Vi antar at toppunktet for
pendelbanen også kan være attraktivt for friluftsfolk som planlegger flerdagsturer innover Hardangervidda.
Dette vil i første rekke være et alternativ til Skjeggedal som utgangspunkt for turer til Tyssevassbu og
stier/turisthytter videre innover Hardangervidda. Pendelbanen kan også være et utgangspunkt for turer til
Reinsnos og stier/turisthytter videre innover vidda fra den kanten. Siden Reinsnos er tilgjengelig med bil, vil
imidlertid de fleste antakelig velge parkering der som utgangspunkt for en slik tur videre innover vidda. Et
fåtall av de som tar pendelbanen kan også ønske Rossnos som utgangspunkt for fri ferdsel i sammenheng
med vårskiturer, sportsfiske mm. Hvis vi antar at mellom 1 og 5 % av de som tar pendelbanen vil bruke
Rossnos som utgangspunkt for lengre turer kan dette utgjøre 1000 til 5000 mennesker i løpet av et år, som
ferdes inn i delområde 3. Vi understreker at prognoser for denne type ferdsel er høyst usikker. Her kan også
tilføres at kupert fjellterreng, der markerte dalganger og fjellrygger passeres for å komme lenger inn på
vidda, vil være begrensende for hvor langt folk ferdes.
Tyngden av ferdsel vil antas å være knyttet til turstier, med Trolltunga som et sannsynlig attraktivt mål for
mange. Ved godt vær i helger og ferier vurderer vi det som sannsynlig at økning i denne type ferdse l kan
overstige 30-50 personer på stien inn mot Trolltunga og Tyssevassbu. I størstedelen av året vil økningen i
ferdsel antakelig være mindre. Den relative økningen av ferdsel på stinettet videre inn på Hardangervidda,
som er relatert til pendelbanen, vil også være mindre. Dette fordi planlegging og gjennomføring av
flerdagsturer på Hardangervidda ikke er betinget av å bruke Rossnos som utgangspunkt. Hvis det ikke er
pendelbane her vil folk derimot benytte andre tilgjengelige utgangspunkt, slik som Reinsnos og Skjeggedal.
Det er også viktig å legge til grunn at turaktivitet fra Skjeggedal til Trolltunga innenfor 0-alternativet
allerede er så stor at området rundt har sterkt nedsatt funksjon som habitat for villreinen, og vi mener det
er usannsynlig at pendelbanen til Rossnos vil gi noen ytterligere forringelse av habitatet rundt denne stien. I
den sammenheng kan det nevnes at Gundersen mfl. (2021) rapporterte at det mest brukte stisegmentet til
Trolltunga i gjennomsnitt har vært målt til 1777 personer pr. dag i perioden 15. juli til 20. august.
Påvirkning: Noe forringet grunnet økt ferdsel, primært langs sti Rossnos - Trolltunga, Tyssevassbu, og
Reinsnos og ved fri ferdsel i fjellområder tilknyttet disse stiene. Selv om det er vesentlig mindre økning i
ferdsel her enn i delområde 2, vil det kunne påvirke et større område og derav flere rein/mer
reinsdyrhabitat. Lenger inn på vidda er det lite trolig at lett atkomst til Rossnos vil gi vesenlig økt aktivitet,
fordi folk like gjerne kan bruke andre lokaliteter som utgangspunkt for flerdagsturer, her antas derfor
ubetydelig endring.
Konsekvensgrad: Noe til betydelig miljøskade i turområder på avstand ut til Tyssevassbu og Reinsnos, og
ubetydelig til noe miljøskade innover Hardangervidda på lengre avstander enn dette. På strekningen
Trolltunga – Skjeggedal er imidlertid ferdselsnivået allerede så høyt innenfor 0 alternativet at det er usikkert
om en ytterligere økt ferdsel gir noen økt negativ konsekvens.
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Oppdatert vurdering februar 2022
Langtursonen innebærer områder langt unna som blir indirekte berørt av pendelbane til Rossnos ved
at folk ferdes inn i disse områdene med utgangspunkt i pendelbanens topp-punkt. For Langtursonen
kan ikke reguleringsbestemmelser for pendelbanen gjelde, og ferdsel fra pendelbanen og inn på
Hardangervidda mot øst vil være mulig. Det vil nødvendigvis være stor usikkerhet når det gjelder
prognoser for endret ferdsel inn i slike områder som følge av pendelbanen, og det er gjort rede for
hvilke faktorer som kan ha betydning i den opprinnelige konsekvensutredningen. Av presiseringer
som er gort i planarbeidet etter denne ble utarbeidet kan det ha betydning at det kun er stien via
Møyfallsnuten til Skjeggedal der man legger opp til å tilrettelegge for ferdsel. Hardanger Lift legger i
sin plan for styring av ferdsel opp til å jobbe aktivt med stiplanlegging i sammenheng med andre
aktører og forvaltningsmyndigheter, og har dermed som intensjon å unngå økt forstyrrelse på
villreinens leveområder utenom sti Møyfallsnuten-Skjeggedal. Hva man oppnår i slik sammenheng vil
avhenge av en rekke forhold som er vanskelig å kontrollere for. For det første vil retten til fri ferdsel
føre til at folk tar seg fram langs eksisterende stier og mot turmål, uavhengig av hva Hardanger Lift
legger til rette for. For det andre vil andre reiselivsaktører, grunneiere og rettighetshavere kunne ha
andre interesser enn Hardanger Lift når det gjelder hvor man tilrettelegger for turgåing. Vurdering i
opprinnelig konsekvensutredning har lagt til grunn at en liten andel av reisende med pendelbanen vil
velge Rossnos som utgangspunkt for langtur. For disse har kanaliseringstiltak i dagstursonen mindre
betydning fordi det er turmål lenger unna som er målet, og da vil det være naturlig å velge sti og
terreng som er tilpasset dette turmålet.
Selv om intensjonen med Hardanger Lift sin plan for styring av ferdsel vil være å holde ferdselen
kanalisert til nærområdet av pendelbanen, eventuell med retur til Odda langs stier som går minst
mulig inn i villreinhabitat mot øst, er vurderingen her altså at dette i liten grad vil treffe segmentet av
turister/friluftsfolk som i fremtiden kan velge å ta pendelbanen til Rossnos for å ferdes innover
Hardangervidda mot øst, eventuelt i retning av turisthytter, eller for å drive friluftsliv over flere dager
utenom de merkede stiene. Hvis det skal legges begrensninger på denne type ferdsel vil det antakelig
kreve endring av bestemmelser på annet plan-nivå (Jf. ferdselsbestemmelser i Regional plan for
Hardangervidda), eller gjøres nedstengning/omlegging av stier og turisthytter innover vidda. Her vil
en rekke interresseparter komme inn i bildet, utenom Hardanger Lift, og det ansees å være
avklaringer som må gjøres i videre planarbeid, der Hardanger Lift har intensjon om å ta aktivt del (jf.
rapport med plan for styring av ferdsel. Vurderinger gjort i opprinnelig villreinutredning fremstår å
være dekkende for situasjonen med de presiseringer som nå er gjort i det videre planarbeidet.
Miljøovervåkning som grunnlag for å fastsette konkrete ferdselsrestriksjoner, eventuelt også
innenfor kommunelplan eller regionalt plannivå, kan bidra til å redusere negativ konsekvens, men
her er det usikkert hva man oppnår. Konsekvensvurderingene som ble beskrevet i utredningen fra
oktober 2021 står derfor uendret for dette området.
Konklusjon: For langtursonen er vurderingen at opprinnelig konsekvensvurdering ligger på riktig nivå.
Det mest vesentlige er at pendelbanen gir mulighet for å starte langtur fra Rossnos, og at en liten
andel av de som velger å ta pendelbanen vil velge å ferdes lenger inn på vidda, og dermed påvirke
villreinhabitat på større skala. Hvis miljøovervåkning knyttet til pendelbanen medfører at det
innføres effektive ferdselsrestriksjoner også i langturområdet vil det kunne redusere negative
konsekvenser. Dette vil måtte avklares i videre planprosesser.
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