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Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland - høringsuttalelse. 

 

Forum for natur og friluftsliv(FNF) Oppland har gjort seg kjent med utsendt 

forslag til regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland og har 

følgende innspill: 

 

Våre synspunkter tar stilling til tema vi tok opp i vårt innspill til planoppstart 

ved at vi gir støtte til intensjonene i planen, og mener at planen må ha høy 

ambisjon om å legge til rette for at ulik virksomhet i Opplandssamfunnet skal ha 
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redusert klimagassutslipp fra transport. Det er derfor svært viktig 

at det legges mer vekt på samordna areal‐ og 

transportplanlegging. Tiltak og utbygginger som støtter opp om knutepunkt og 

kollektivakser og som har et konsentrert utbyggingsmønster, er en viktig strategi 

for å redusere transportbehovet og stimulere til mer miljøvennlige 

transportformer.  

 

Målsetninger om reduserte klimagassutslipp i både den regionale- og 

kommunenes- klima- og energiplaner må i tillegg gjøres forpliktende for 

planarbeidet.  

 

Planarbeidet må også legge til rette for gode muligheter for å tilrettelegge for å 

kunne sykle og gå m.m. mellom handelsområder og bosted. Planen må også ha 

fokus på god tilrettelegging for tilgang til attraktive friluftslivsområder. 

 

Framtidige utbygginger i kommunene må planlegges utfra et prinsipp om 

fortetting av eksisterende utbygde områder og at nedbygging av ytterligere 

natur- og friluftslivsområder ikke vil bli foretatt. Tilsvarende skal framtidige 

utbygninger i kommunen ikke redusere viktige kulturlandskapsområder og sikre 

hensynet til behov for jordvern. 

 

Fylkeskommunen har her en viktig styringsrolle som en aktør etter plan- og 

bygningsloven og må for å redusere transportbehov stimulere til mer 

miljøvennlige transportformer og mer fortettingsbasert arealbruk ved sette 

tydelige rammer for forutsigbar arealbruk i fylket – vi ber om at lovens kapittel 

8 tas i bruk til å lage plangrenser som kommunene må innarbeide i sine 

arealplaner. 

 

Kartlegging av biologisk mangfold i kommunene må styrkes og det må 

utarbeides handlingsplaner for enkeltarter og deres leveområder i samsvar med 

naturmangfoldlovens målsetninger. Kommunene og fylkeskommunen må også 

ha høy fokus på kartlegging og verdsetting av friluftsområder. 
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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 
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