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Saksprotokoll - Oppstart av arbeid med temaplan prosjektog aktivitetsplan for Øyfjellet friluftslivsområde.

Vedtak:
Planutvalget vedtak:
Det skal utarbeides en temaplan for Øyfjellet friluftslivsområde som skal samordne og
belyse interessene i området.
Hovedmålsetningen med arbeidet er å styrke friluftslivets vilkår i området samtidig
som man legger til rette for nye utmarksbaserte næringer. Det skal legges særlig vekt
på grunneierinteresser, reindriftsinteresser og næringsinteresser i området, samtidig
som områdets identitet skal styrkes.
Planen skal gi anbefalinger for fremtidige planprosesser etter plan- og bygningsloven,
herunder arealdelen og reguleringsplaner i området. Videre skal den gi grunnlag for
søknad om tilskudd og arbeid med statlig sikring av friluftslivsområder.
Planen skal utarbeides i tett dialog med berørte interessenter.
Planen skal ikke være til hinder for realisering av allerede vedtatte prosjekter.
Prosessen skal ivareta følgende interesser (ikke uttømmende):
1. Friluftslivets vilkår skal styrkes
a. Ny friluftsport på Øyøra, herunder kartlegging av behov og prinsipper
for utforming.
b. Etablering av ny innfallsport til Lomsdal Visten og Vesterfjellet skal
vurderes for å bedre tilgjengeligheten og synligheten til Lomsdal –
Visten nasjonalpark i Vefsn
2. Området skal gis en entydig og attraktiv karakter. Planen skal belyse:
a. hvordan arkitektur og design tilpasset området kan styrke
friluftslivsinteressen og næringslivsinteressen, samt gi en anbefaling for
hvordan dette best mulig kan ivaretas.
b. Universell utforming
3. Potensial for utmarksbasert næringsliv og –reiseliv skal ivaretas og styrkes
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a. Næringsinteressene skal kartlegges og tiltak for å styrke disse skal
belyses.
4. Naturmangfoldsinteresser skal ivaretas
a. Et viktig element i friluftslivet er naturen man ferdes i. Naturmangfoldet
i området skal synliggjøres, samt tiltak for å styrke og synliggjøre dette
skal fremkomme gjennom planen.
5. Kulturmiljøinteressene i området skal ivaretas.
a. Kulturminner og historie kan være en ressurs med tanke på opplevelser.
Kulturminnene i området skal ivaretas, og det skal vurderes hvordan
disse kan brukes som en ressurs for friluftsliv og andre aktiviteter i
området.
6. Det skal tas initiativ til et godt samarbeid med berørte grunneiere og rein- og
sauebeiteinteresser for å ivareta deres interesser.
7. Eventuelt punkt.
Begrunnelse for vedtaket:
Det er behov for en samordning av interesser knyttet til Øyfjellet. Denne prosessen
skal gi et bedre grunnlag for fremtidige tiltak, planprosesser.
Behandling:
Planutvalget behandling
Rune Krutå tok opp sin habilitet i forhold til at hans svigerfar driver aktivitet i dette
området som vil bli omhandlet av planen.
Krutå ble erklært habil.
Roy Brubakk la fram følgende forslag til tillegg:
Brurskanken turlag velges inn i referansegruppen.
Forslaget fikk 4 stemmer og falt.
Jann-Arne Løvdahl tok opp rådmannens forslag til vedtak.
Vedtak: Løvdahls forslag vedtas enstemmig.
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