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Kommuneplanens arealdel – Lillehammer kommune - offentlig høring 

 

På bakgrunn av utsendte dokumenter for offentlig høring vedrørende 

kommuneplanens arealdel – Lillehammer kommune, ønsker nevnte 

organisasjoner gjennom Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Oppland å gi 

følgende innspill: 

 

Vi vil aller først gi ros til kommunen på bakgrunn av Lillehammer kommunes 

invitasjon til samarbeid om fjellområdene, sendt til kommunene Ringsaker, 

Øyer, Åmot, Løten og Hamar. Vi viser i denne forbindelse til og stiller oss bak 

utsendt uttalelse fra nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker 

og Øyer. 

 

Vi mener dette er viktige forutsetninger for arbeidet med kommuneplanen: 

 

- Fjell- og skogsområder har stor betydning for naturopplevelser i 

forbindelse med bruk til turer-, jakt-, og fiske. I tillegg er uten tvil 

arealendringer den viktigste årsaken til tap av naturmangfold. Hver gang 

vi endrer eller gjør inngrep i natur påvirkes levestedet til ulike arter. En 

natur med mindre mangfold av arter og naturtyper er mer sårbar for 

miljøendringer, som for eksempel klimaendringer. Natur- og 
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friluftslivsorganisasjonene er opptatt av å bevare naturgrunnlaget i Norge 

og Oppland. Naturen er vårt grønne gull, og har stor verdi både for 

folkehelsa – og for det vi skal leve av i framtida.  

 

- Framtidige utbygginger må planlegges utfra et prinsipp om fortetting av 

eksisterende utbygde områder og at nedbygging av ytterligere natur- og 

friluftslivsområder ikke vil bli foretatt. Tilsvarende må framtidige 

utbygninger i kommunen ikke redusere viktige kulturlandskapsområder 

og sikre hensynet til behov for jordvern. I planarbeidet må det også tas 

hensyn til landskapskonsekvenser av utbygginger. 

 

- Målsetninger i kommunens klima- og energiplan må gjøres forpliktende 

for arealplanleggingen i kommunen. Rullering av kommuneplanen skal 

medføre reduserte klimagassutslipp, redusert energibruk og redusert 

transportbehov i kommunen.  

  

- 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. Det bør også arbeides for å tilrettelegge 

slik at langt flere enn i dag velger å gå eller sykle til jobb, skole og 

fritidsaktiviteter, fram for å kjøre bil. 

 

- Kartlegging av biologisk mangfold i kommunen bør vurderes styrket og 

det bør utarbeides handlingsplaner for enkeltarter og deres leveområder i 

samsvar med naturmangfoldlovens målsetninger.   

 

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

biologisk mangfold bør utredes. Tilsvarende bør det gjøres utredninger for 

sikring av viktige friluftslivsområder med vurdering av behov for statlig 

sikring av disse områdene.  

 

- Alle vannforekomster i kommunen må ha som mål å være i minst god 

økologisk tilstand i samsvar med målsetningene i vanndirektivarbeidet og 

ikke utsettes for nye inngrep som vil redusere denne.  

 

- Hyttebygging 

Når det gjelder regulering av arealer til hyttebygging stiller vi oss positive til 

kommunens fokus på helhetlig regulering av Nordseterområdet. Eventuelle nye 



 

 
 

hytteområder må baseres på fortetting og føre til at ingen nye fritidsboliger 

planlegges på østsiden av Sjusjøvegen mellom Høgfjellia og Ringsaker grense. 

Eventuell planlegging av nye hytter med stor avstand til kollektivpunkter bør 

også vurderes kritisk opp mot mål om reduksjon av klimagassutslipp. 

En fjell- eller markagrense bør imidlertid også omfatte andre verdifulle områder 

for natur- og friluftsliv. Vi vi derfor foreslå at Gropmarka-området også 

omfattes av en slik grense.  

Området som gjelder planene for hyttebygging i Birkebeinerlia har stor verdi for 

spesielt nærfriluftsliv. Det er viktig at slike områder ikke mister sin kvalitet 

gjennom utbygging. Dette området er også en viktig korridor for viltet mellom 

et mer eller mindre sammenhengende utbygd område mellom Sjusjøen-, 

Nordseter-, Hafjell- og byen med boligområder. Å legge til rette for mer ferdsel 

vil ytterligere påvirke viltet som oppholder seg her. Utfra områdets verdi ber vi 

om at utbyggingsarealet reduseres betydelig i omfang og baseres utelukkende på 

fortetting av allerede utbygde områder. 

Når det gjelder planer om hyttebygging i ved Hoknaknappen ved Hunderfossen 

og i Fåberg Vestfjell er det også avgjørende at dette planlegges utelukkende som 

fortetting av områder som allerede er preget at tekniske inngrep. Vi ber om at 

utbygginger som ikke er basert på fortetting tas ut av kommuneplanen. Eventuell 

planlegging av nye hytter med stor avstand til kollektivpunkter bør også 

vurderes kritisk opp mot mål om reduksjon av klimagassutslipp. 

 

 

- Boliger 

Når det gjelder regulering av arealer til boliger stiller vi spørsmål ved 

kommunens prognoser for behovet for planlegging av 1400 nye enheter utfra 

tilgjengelig eksisterende tomtereserve. Utover dette må fokus på fortetting og 

reduksjon av klimagassutslipp være avgjørende. På bakgrunn av dette og 

høringsdokumentenes formuleringer, må planene om boliger i Øvre Ålsbygda 

tas ut av kommuneplanen. «Øvre Ålsbygda omfatter et kulturlandskap med 

rester av beitemark og slåtteng som både kan være artsrike og inneha flere 

krevende arter. Dette er naturtyper som på sikt vil være avhengig av skjøtsel. 

Utbygging av nye boliger og tilhørende infrastruktur kan føre til nedbygging av 

arealer verdifulle for biologisk mangfold, men også at grunnlaget for en aktiv 

skjøtsel i form av slått og beite av øvrige arealer blir gradvis redusert.» 

Av hensyn til nærfriluftsliv, naturmangfold og reduksjon av klimagassutslipp 

bør boligarealer som ikke er i samsvar med hensynet til dette; tas ut av det 

videre planarbeidet. Eksempler på slike boligarealer utover Øvre Ålsbygda er 

Røyslimoen/Vårsetergrenda, Roterudbygda og Ringsvea. 



 

 
 

 

- Næringsarealer 

Her stiller vi spørsmål ved behovet for planlegging av såvidt store arealer som 

planen skisserer. Vi ber om at dette vurderes kritisk opp mot hensynet til 

nærfriluftsliv, naturmangfold, landskapshensyn og reduksjon av 

klimagassutslipp. Det planlagte utvidelsesområdet ved Hovemoen berører disse 

hensynene i stor grad og bør reduseres betydelig eller tas ut fra det videre 

planarbeidet. Vi er kjent med mulige konsekvenser for naturmangfold med 

hekkende rovfugl og arter knyttet til strandsonen ved Lågendeltaet naturreservat. 

Vi viser til at området er et viktig friluftslivsområde og det har høy verdi 

landskapsmessig, Det er også av betydning som område for kulturminner og 

landbruk, fra høringsdokumentene: «Spesielt området mellom 

Gudbrandsdalslågen og uttaksområder for grus er viktig turdrag. Konsekvensene 

vurdert til å være store, spesielt for området fra Lågen og opp på høydedrag som 

går parallelt med Lågen. Områdets avgrensning bør tilpasses slik at de mest 

eksponerte delene bevares som landskap. Det ligger dødisgroper i området, som 

bør bevares. Flere registrerte kulturminner, bl.a. områder med regionalt viktige 

kulturminner fra krigen. Området bør tilpasses slik at kulturminnene ivaretas. 

Dyrka mark i avgrensa områder mot Lågen. Disse områdene bør ikke 

omdisponeres til næringsareal. Hovedsakelig skog av høy bonitet på resten av 

området.» 

Av hensyn til nærfriluftsliv, naturmangfold, landskapshensyn og jordvern mener 

vi det er viktig det å tilrettelegge for at områder ved Lågendeltaet og 

Gudbrandsdalslågen også i framtida tas vare på. I denne sammenhengen mener 

vi at eventuelle planer om næringsareal på Balbergøya må skrinlegges i det 

videre planarbeidet. Vi viser til følgende fra høringsdokumentene: «Berører 

svært viktig friluftsområde. Viktig å ivareta strandsona, både for ferdsel og som 

buffer. Det er turforbindelse nordover mot Sundgården og mot Hovemoen i sør. 

Området grenser inn mot Lågendeltaet naturreservat. Det er i tillegg kartlagt en 

naturtypelokalitet i området. Utbygging vil kunne påvirke naturverdier både i 

verneområdet og områder i nær tilknytning negativt. Balbergevja er et 

våtmarksområde med verdier knyttet til både vegetasjon og fugl/dyreliv. 

Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene vurdert til å være store.» 

 

- Flomforebygging og revisjon av reguleringen for Mesna-vassdraget 

Kommunen har en lang rekke elver, og det er viktig å sikre at naturverdiene, 

friluftslivsmulighetene og landskapskvalitetene knyttet til disse tas vare på for 

framtida. Når det gjelder flomforbygging er det viktig å ha spesiell fokus på å 



 

 
 

legge til rette for naturlige «grønne» flomdempende tiltak. Dette kan for 

eksempel være å vedlikeholde flomløp og evjer eller se på muligheter for 

tilbakeføring til naturtilstand for kanaliserte elver, lukkede bekker og flomløp.  

I elver som er mer eller mindre kanaliserte, kan vannhastigheten bli stor og føre 

til erosjon, samt skape problemer nedstrøms. Det kan i ulike tilfeller være behov 

for å fjerne sikringstiltak avhengig av hvilken funksjon sikringstiltaket har og 

hvordan arealene brukes. Nedbygging av flomverk vil kunne føre til at 

flomvannet finner veien ut på flomsletter og slik at man kan oppnå en demping 

av flommen.  

Kommuneplanen er også viktig for å tilrettelegge for flere grønne byområder 

knyttet til vassdrag, her er det sentralt å jobbe for å sikre mer minstevannføring i 

Mesna-vassdraget mellom dam ved Kroken og Mjøsa. Det må fremmes krav om 

revisjon av reguleringen for Mesna-vassdraget for å sikre bedre vilkår for 

naturmangfold og friluftsliv i hele vassdraget. Vassdraget har et betydelig 

potensial for samfunnsmessige gevinster av miljøforbedringer. Konsesjonen kan 

revideres i 2022.  

 

I tillegg er det viktig å bevare grønne områder langs Mesna-vassdraget; 

Terrassen-området må sikres som allmennhetens friområde og tilrettelegges for 

ulike typer brukere.  

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland  

Ole Morten Fossli - Koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Oppland fylkeskommune 

Fylkesmannen i Oppland 


