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2940 Heggenes 

 

Kommunedelplan for Gravfjellsområdet – 2. offentlig ettersyn 

 

Forum for natur og friluftsliv i Oppland har gjort seg kjent med utsendte 

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: 

 

Vi reagerer spesielt negativt over at kommunen ikke har tatt ut områder i planen 

som bryter med nasjonale målsetninger om ikke å redusere inngrepsfrie 

naturområder (INON). Særlig gjelder dette områdene H7a og b, H8 og A1, men 

også området H6a. Disse områdene må ut av planen før sluttføring. 

 

Utover dette ønsker vi å opprettholde våre høringsinnspill til første 

høringsrunde:  

 

Framtidige hytteutbygginger må etter vårt syn utelukkende planlegges ut fra et 

prinsipp om fortetting av eksisterende utbygde områder og at nedbygging av 

ytterligere natur- og friluftslivsområder ikke vil bli foretatt. Moderat fortetting 

av eksisterende hytteområder gir mer bærekraftige framtidsløsninger enn å 

beslaglegge stadig nye. Vi ber også om at framtidige utbygninger ikke reduserer 

viktige kulturlandskapsområder og sikrer hensynet til behovet for jordvern. 

 

Eventuelle utbyggingsplaner i strid med dette vil både kunne redusere 

naturkvaliteter, landskapsverdier og allmennhetens mulighet til å bedrive 

friluftsliv i områdene. Nasjonale målsettinger om å beholde urørte områder 

intakte, vil også være i strid med denne type utbyggingsplaner. Vi vil derfor på 

bakgrunn av dette be om at planene for områdene H1, H2, H6, H7 og H8 tas opp 

til ny vurdering. 
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Transport står for halvparten av de totale klimagassutslippene i 

Oppland. Det er derfor svært viktig at kommunene legger mer 

vekt på samordna areal‐ og transportplanlegging. Nye utbygginger som har et 

konsentrert utbyggingsmønster som støtter opp om knutepunkt og 

kollektivakser, er en viktig strategi for å redusere transportbehovet og stimulere 

til mer miljøvennlige transportformer. Kommunedelplanen for 

Gravfjellsområdet med planer for 720 nye hytter i et område med betydelig 

avstand til slike knutepunkt og kollektivakser samsvarer dårlig med 

målsetninger om samordna areal‐ og transportplanlegging. Planene må på 

bakgrunn av dette også tas opp til ny vurdering. 

 

Målsetninger i kommunens klima- og energiplan må i denne sammenhengen 

være forpliktende for arealplanleggingen i kommunen. Arealplanleggingen må 

medføre reduserte klimagassutslipp, redusert energibruk og redusert 

transportbehov. 

 

Vi ser det i tillegg som viktig at nye utbyggingsplaner ikke kommer i konflikt 

med målsetningene i naturmangfoldsloven. Vesentlige elementer er: 

§ 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 området 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.  
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Medvirkning: 

Vi mener at en bred medvirkning i prosessen er viktig og ber om at vi og våre 

lokalorganisasjoner inviteres til å delta i arbeidsgrupper og lignende. 

 

 

Uttalelsen støttes av 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. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune 


