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Forum for Natur og Friluftsliv Oppland er et samarbeidsforum for sju frivillige 
organisasjoner innen natur og friluftsliv. Organisasjonene er Norges Jeger- og 
Fiskerforbund – Oppland, Oppland Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i 
Oppland, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund og 
Norsk Ornitologisk Forening – Oppland.  
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Kommuneplanenes arealdel – Lillehammer kommune – høringsuttalelse - 

offentlig ettersyn. 

 

Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland har gjort seg kjent med utsendte 

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: 

 

Vi mener at nye utbygginger må planlegges utfra et prinsipp om fortetting av 

eksisterende utbygde områder og at nedbygging av ytterligere natur- og 

friluftlivsområder ikke vil bli foretatt. Tilsvarende skal framtidige utbygninger i 

kommunen ikke redusere viktige kulturlandskapsområder og sikre hensynet til 

behov for jordvern. 

 

På bakgrunn av dette er vi bekymret for planforslagets forslag om industri- og 

boligområder i kulturlandskapsområdene sør for Storhove. I denne 

sammenhengen vil vi spesielt nevne planene for området Skikstadjordet som 

spesielt konfliktfylte. Vi vil også stille spørsmål om disse planene er tilstrekkelig 

konsekvensutredet. Vi er også bekymret for planene for boligbygging i 

Balberglia, som kan gi negative konsekvenser for både et rikt botanisk- og 

ornitologisk område som inkluderer rødlistearter. Vi ber om at 

utbyggingforslagene for disse områdene blir tatt ut av planen. 
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Vi vil gi støtte til kommunens overordnete målsetting om en 

restriktiv hyttepolitikk mht. utbygging av nye områder, men finner likevel 

uheldige avvik fra en slik praksis. Vi sikter her spesielt til de omfattende planene 

om et høystandard hyttefelt i området Hunderfossen-Husekampen. Dette 

hyttefeltet kommer bl.a. nær viktige hekkeplasser for sjeldne rovfuglarter, herav 

noen som står oppført på den norske rødlista. Vi ber om at dette 

utbyggingsforslaget blir tatt ut av planen. 

 

FNF Oppland regner det også som sannsynlig at de foreslåtte utbyggingsplanene 

vil kunne være i strid med målsetningene i naturmangfoldsloven. En eventuell 

utbygging vil kunne komme konflikt med § 1. (lovens formål),  

§ 4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer), § 5. (forvaltningsmål for 

arter), § 6. (generell aktsomhetsplikt), § 8.(kunnskapsgrunnlaget), § 9. (føre-var-

prinsippet) og § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning).  

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og  

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er også relevante i denne 

sammenheng. 

 

Vi ber også om at følgende momenter innarbeides i planen: 

 

• Kartlegging av biologisk mangfold i kommunen styrkes og det 

utarbeides handlingsplaner for enkeltarter og deres leveområder i samsvar 

med naturmangfoldlovens målsetninger. 

 

• Vern etter plan- og bygningsloven av særlig verdifulle områder for 

biologisk mangfold utredes. Tilsvarende må det gjøres utredninger for 

sikring av viktige friluftslivsområder med vurdering av behov for statlig 

sikring av disse områdene. Behovet for opprettelse av hensynssoner må 

også vurderes.  

 

• Planen må gjennom arealplanleggingen legge til rette for gode 

muligheter for å bedrive friluftsliv i nærhet til bosted. 
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• Målsetninger i kommunens klima- og energiplan 

gjøres forpliktende for arealplanleggingen i kommunen. 

Rullering av kommuneplanens arealdel for Lillehammer kommune skal 

medføre reduserte klimagassutslipp og redusert energibruk i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune 


