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Vedlegg:
1. Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet – forslag til planprogram
Vedlegg:
1 Forslag til planprogram - Regionalplan Preikestolen og Lysefjordområdet

Sammendrag
Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides en regionalplan for Preikestolen og
Lysefjordområdet. Formålet med planen er å ivareta regionale og nasjonale
interesser knyttet til å bevare natur, kulturmiljø og landskap i Preikestol- og
Lysefjordområdet, og samtidig legge til rette for friluftsliv, reiseliv og andre næringer.
Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet skal:
• Gi en samlet oversikt over nasjonale og regionale interesser i
Lysefjordområdet, og gi tydelige føringer som definere mulighetsrommet for
videre utvikling i området.
• Samle og formidle informasjon om natur-, kulturmiljø-, landskaps-, friluftslivsog reiselivsverdier i Lysefjordområdet.
• Gjøre rede for utfordringer, og foreslå løsninger.
• Samordne ressurser og virkemidler mellom aktørene.
Planprogrammet er en plan for hvordan planprosessen skal gjennomføres og hvilke
tema arbeidet skal fokusere på. Forslag til planprogram er utarbeidet med bakgrunn i
foreliggende og innspill gitt i et oppstartsmøte og en workshop.
Fylkesdirektøren foreslår å sende planprogrammet for regionalplan for Preikestolen
og Lysefjordområdet på høring. Det er en målsetting at regionalplan for Preikestolen
og Lysefjordområdet vedtas innen utgangen av 2024.

Fylkesdirektørens innstilling
Forslag til planprogram for Preikestolen og Lysefjordområdet legges ut til offentlig
ettersyn og sendes på høring i minst seks uker etter vedtak om at planprogrammet
sendes på høring. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-3.
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Bakgrunn for saken
Arbeidet med regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet er forankret i
Utviklingsplan for Rogaland - Regional planstrategi (2021-2024), vedtatt i fylkestinget
20. oktober 2020. Bakgrunnen for å starte arbeidet, var et behov for å revidere
Fylkesdelplan for Preikestolområdet, vedtatt av fylkestinget 2. juni 1992. Fylkestinget
vedtok 20. oktober 2020 å innlemme Lysefjorden i planområdet for å kunne vurdere
hele området samlet.
Formålet med planarbeidet er å ivareta regionale og nasjonale interesser knyttet til å
bevare natur, kulturmiljø og landskap i Preikestol- og Lysefjordområdet, og samtidig
legge til rette for friluftsliv, reiseliv og andre næringer.

Problemstilling
Fylkesutvalget skal ta stilling til om forslag til planprogram skal legges ut til offentlig
ettersyn og sendes på høring.

Saksopplysninger
Utviklingsplan for Rogaland - Regional planstrategi (2021-2024) gir føringer om at det
i løpet av planperioden skal utarbeides en regionalplan for Preikestolen og
Lysefjordområdet. Planprosessen ble formelt startet opp i fylkesutvalget 15. februar
2022 (sak 35/2022). Våren og sommeren 2022 er det innhentet informasjon for
utarbeidelse av planprogram. Det er lagt opp til en egen medvirkningsprosess, det er
gjennomført et oppstartsmøte og en workshop, samt møter i Rådet for planprosessen
og i Administrativ prosjektgruppe.
Planprogram
Planprogrammet viser en plan for hvordan prosessen skal gjennomføres. Plan- og
bygningsloven forutsetter at det skal utarbeides planprogram for regionale planer, jf.
§§ 4-1 og 8-3. Planprogrammet skal gjøre rede for:
- formålet med planarbeidet
- rammer og premisser for planarbeidet
- opplegg for medvirkning
- problemstillinger og utredningsbehov
- overordnet vurdering av konsekvenser av planen
- organisering og framdrift
Forslag til planprogram sendes på høring til berørte kommuner, statlige
sektormyndigheter og interesseorganisasjoner. Planprogrammet skal vedtas av
fylkesutvalget.
Planprosess - framdrift
• Planprogrammet sendes ut på høring etter vedtak, med høringsperiode på minst
seks uker.
• Det tas sikte på at planprogrammet vedtas av fylkesutvalget 14. februar 2023.
• Det er en målsetting at selve planen vedtas innen utgangen av 2024.
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Arbeid med planprogrammet
27. april 2022 ble det gjennomført et oppstartsmøte med en workshop. Det var 36
deltakere fra kommuner, Statsforvalteren i Rogaland, og nærings- og
interesseorganisasjoner.
Sekretariatet har også hatt to møter med daglig leder av Stiftelsen Preikestolen og
Lysefjorden Utvikling for å få innsikt i deres arbeid og planer. Videre har det vært et
eget møte med reiselivsdestinasjonsselskapene, og de er gjort kjent med den
pågående planprosessen.
I mai var det et eget møte med Statsforvalteren i Rogaland, hvor det ble avtalt at
Statsforvalteren skal bidra med å utarbeide et naturfaglig kunnskapsgrunnlag for
planprosessen. Første levering ble gjort i juni, og er lagt til grunn for utarbeidelse av
planprogrammet. Siste planlagte levering er i desember 2022, og skal brukes som
grunnlag for utarbeidelse av den regionale planen.
Det har også vært møter i Rådet for Preikestolen og Lysefjordområdet og i
Administrativ prosjektgruppe, hvor forslag til planprogram er blitt diskutert.
Organisering
Det er redegjort for organiseringen av arbeidet i planprogrammet. Rådet for
Preikestolen og Lysefjordområdet er opprettet og det er nedsatt en Administrativ
prosjektgruppe. Etter at planarbeidet startet, har det vært to møter i Rådet for
Preikestolen og Lysefjordområdet og to møter i Administrativ prosjektgruppe.
Sekretariatet for arbeidet ledes av plan-, miljø- og samfunnsavdelingen.
Medvirkning
Planarbeidet har en egen side på fylkeskommunens nettsider, hvor informasjon om
planarbeidet vil bli lagt ut fortløpende.
Det vil også bli lagt opp til bred medvirkning i det videre arbeidet. Det vil bli
gjennomført høringskonferanse og dialog med offentlige og private interessenter i
forbindelse med høringen av planprogrammet. Opplegget for medvirkning er
nærmere beskrevet i planprogrammet.

Fylkesdirektørens vurderinger
Det er en rekke regionale og nasjonale interesser ved Preikestolen og i
Lysefjordområdet, blant annet knyttet til kulturmiljø, regionale friluftslivsområder,
natur- og landskapsverdier, og reiselivsutvikling i området og regionen.
Det har over tid vært et økende antall besøkende til Preikestolen og
Lysefjordområdet. Preikestolen hadde i 1992, da fylkesdelplanen for Preikestolen ble
utarbeidet, rundt 50 000 besøkende. I 2018 var det i overkant av 300 000 besøkende
til Preikestolen, og i 2019 var det mer enn 330 000 besøkende. I 2018 og 2019
hadde Kjerag 60 000 besøkende årlig. Trafikktall viser at det i 2018 var mer enn
175 000 som reiste med rutebåt eller fjordcruise. I 2019 var det i overkant av 229 000
som reiste med rutebåt og fjordcruise. Antall besøkende til Flørli er økende, og det
var omlag 15 000 besøkende i 2018 og 19 000 besøkende i 2019.
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Fylkesdirektøren mener det høye antallet besøkende gir både utfordringer og positive
ringvirkninger, og et potensial for videreutvikling av reiselivsbaserte næringer i
området, fylket og regionen. Kjente utfordringer er slitasje på natur- og kulturmiljø,
kødannelser og parkeringsutfordringer. Formålet med planen er å ivareta regionale
og nasjonale interesser for å bevare natur, kulturmiljø og landskap i Preikestol- og
Lysefjordområdet, og samtidig legge til rette for friluftsliv, reiseliv og andre næringer.
Arbeidet vil legges opp som en prosess som består av følgende hovedfaser:
1. Tilrettelegge for en felles situasjonsforståelse basert på et felles
kunnskapsgrunnlag.
2. Avklare ambisjoner og mål for utvikling og bevaring av Preikestolen og
Lysefjordområdet, hvor målene også balanseres mot en helhetlig ivaretakelse av
ulike interesser og viktige samfunnsmål.
3. Utvikle strategier og tiltak for å nå målene.
Viktige plantemaer
I utarbeidelsen av planprogrammet har det blitt lagt vekt på innspill fra kommunene
gjennom deres deltakelse i Rådet og Administrativ prosjektgruppe. Følgende
plantemaer er valgt:
-

-

Kulturmiljø
Natur- og landskap
Næringsvirksomhet
o Reiselivsnæringen
o Andre næringsinteresser
o Regionale ringvirkninger reiseliv
Friluftslivsinteresser
Tilkomstveier og trafikk
Innbyggere og bolyst
Folkehelse og universell utforming

Fylkesdirektøren mener dette er et bredt utvalg av temaer, som vil bidra til at det kan
utarbeides en helhetlig regional plan for Preikestolen og Lysefjordområdet, som ser
ulike interesser i området i sammenheng, og som kan bidra til samordnet utvikling og
bevaring av helheten i det unike landskapet som Lysefjordområdet er.
Avveining og vekting av de ulike plantemaene vil gjøres gjennom planprosessen.
Avgrensning av planområdet
Fylkesdirektøren anbefaler at planen får en geografisk avgrensning i heiområdene
omkring Lysefjorden, men at den også må inkludere vurdering av området utenfor
planområdet som er relevant for reiseliv og regionalt friluftsliv. Det vil blant annet
være viktig at planen gjør vurderinger av tilkomstveier med bil og båt til Lysefjorden,
omkringliggende overnattingstilbud, omkringliggende naturattraksjoner og lokal
næringsutvikling.
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Lysefjorden og de nærliggende landarealene som danner fjordlandskapet, ligger i
kommunene Strand og Sandnes. Disse områdene er en opplagt del av planområdet.
I tillegg foreslår fylkesdirektøren at tilliggende natur- og friluftsområder i Hjelmeland
kommune inngår. Dette for å sikre en helhetlig vurdering av et sammenhengende
område, hvor det er flere regionale interesser knyttet til natur og friluftsliv. I forslag til
planavgrensning er det blant annet lagt vekt på:
· Regionale friluftsområder og turstier av regional interesse
· Regionale interesser knyttet til kulturmiljø
· Natur og landskapsverdier
· Innfartsveier til planområdet
· Reiselivspotensialer

Kartet viser foreslått planavgrensning for regionalplanen.

Innenfor verneområder som naturreservater, landskapsvernområder og nasjonalt
villreinområde er det vernebestemmelsene for det enkelte område som gjelder.
Planen vil ikke innebære noen endringer i avgrensning og bestemmelser for disse
områdene. Fylkesdirektøren mener likevel det er hensiktsmessig å integrere deler av
verneområdene i planområdet for å se området omkring Lysefjorden under ett.
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Konklusjon
Planprogrammet er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 8-3,
samt forskrift om konsekvensutredning.
Fylkesdirektøren har som mål at regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet
skal bidra til målrettet samordning og en bærekraftig utvikling, med tilrettelegging for
friluftsliv og reiselivsutvikling samtidig som hensynet til bevaring av landskap-, kultur-,
og naturkvaliteter ivaretas.
Det er stor interesse for planarbeidet og det er opprettet et godt samarbeid med de
berørte kommunene og Statsforvalteren i Rogaland.
Fylkesdirektøren anbefaler at planprogram for Preikestolen og Lysefjordområdet
legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring i minst seks uker etter at vedtak
er fattet.
Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

