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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.  

 
 

Lillehammer, 5. desember – 2010 
 

 

Sel kommune        

Botten Hansensgate 9 

2670 Otta  
 

 

Planprogram for kommuneplanens Sel arealdel for kommune – 

høringsinnspill.  
 

Forum for Natur og Friluftsliv Oppland har gjort seg kjent med utsendt forslag 

til planprogram for kommuneplanens arealdel for Sel kommune og ber 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. Det må også fokuseres spesielt på 

hensynet til villreinens leveområder. 

 

 Vern etter plan- og bygningsloven av særlig verdifulle områder for 

biologisk mangfold utredes. Tilsvarende må det gjøres utredninger for 

sikring av viktige friluftlivsområder med vurdering av behov for statlig 

sikring av disse områdene. 

 

 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 Sel kommune skal medføre 

reduserte klimagassutslipp og redusert energibruk i kommunen.  

 

 Framtidige utbygginger 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.  

 

Vi ser forøvrig gjennom forslaget til planprogram at kommunen har et ønske om 

å øke tempoet på hytteutbyggingen sammenlignet med de siste 10 - 15 årene. Vi 

oppfatter dette med bekymring når det etter hva vi er kjent med allerede er 

plassert ca. 1900 hytter i den mest sårbare fjellregionen. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Forum for Natur og Friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 

 

 

 

 

 

 

Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune   
 


