
 

 

 
Pb. 368, 2602 LILLEHAMMER 

Org.nr: 912 093 921 
Tlf: 40049819 

E-post: innlandet@fnf-nett.no 
Web: www.fnf-nett.no/innlandet 

 

 
Lillehammer, 17. juli - 2020 

 
 
Rambøll Norge AS 
Løkkegata 9 
2615 Lillehammer 
line.gronlie@ramboll.no 
 
 
Dette brevet er sendt på vegne av: 
DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i Oppland og Norsk Ornitologisk 
Forening – Oppland. 
 
 
Reguleringsplan - Undseth gård (oppstart av planarbeid og høring av 
planprogram) 
 
På bakgrunn av utsendte dokumenter ønsker nevnte organisasjoner gjennom 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Innlandet å gi følgende innspill: 
 
Vi i er bekymret for konsekvensene av planene for masseuttak i reguleringsplan 
- Undseth gård. Planområdet og nærliggende områder har store verdier for 
friluftslivsutøvelse og naturmangfold. 
 
Vi viser til at den nasjonalt historiske Pilegrimsleden går i kort avstand fra det 
foreslåtte tiltaket, og et stort antall vandrere går forbi her årlig. Lokalt er det 
lagt ned store dugnadsressurser i forbindelse med etablering av leden. 
Pilegrimsleden som passerer forbi planområdet ved Klundby, er en del av 

mailto:innlandet@fnf-nett.no
http://www.fnf-nett.no/innlandet
mailto:line.gronlie@ramboll.no


 

 
 

Gudbrandsdalsleden, og har stor betydning når det gjelder natur- og 
kulturopplevelser. Hensynet til dette er viktig å ivareta. 
 
Vi viser også til at Biri turstier med merket sti fra Skulhuselva til Kremmerodden 
via Honne passerer meget nært inntil og inne i foreslått tiltak nordvest for og 
ved Hagan. Dette er en gammel sti som er ryddet og merket med stor innsats 
fra lokalbefolkningen og DNT Gjøvik og Omegn. Stien gir flotte naturopplevelser 
og blir mye brukt, noe som støtter godt opp om folkehelseperspektivet. 
Hensynet til dette er viktig å ivareta.  
 
Det er viktig at muligheten for å bedrive friluftsliv ikke forringes. Disse 
områdene er svært viktige for fysisk aktivitet for mange mennesker. Folkehelse 
og arealpolitikk henger nøye sammen når det gjelder sikring av tilstrekkelige 
naturområder til å bedrive friluftslivsaktivitet i.  
 
Vi viser også til at bergerekka fra Honne og sørover mot Mjøsbrua har svært 
stor verdi som hekkeplass for flere dagrovfugler/ugler. Lokaliteten har fast 
tilhold av hubro, senest påvist april 2020. Hubro er plassert i kategorien sterkt 
truet (EN) på gjeldende norsk rødliste for arter, og en lang rekke tiltak er satt i 
verk for å sikre artens forekomst i Norge. I tidligere Oppland fylke finnes nå 
rundt 20 besatte hubrolokaliteter. Foruten hubro er også vandrefalk og 
lerkefalk påvist i hekketida i dette området, sistnevnte art står som nær truet 
(NT) på rødlista. Vi forventer at hensynet til disse truete og sårbare artene 
ivaretas. 
 
Fra forslag til planprogram – «Nordvest for planområdet er det i 
Miljødirektoratets Naturbase6 registrert en naturtype med verdi svært 
viktig (A verdi) Rik blandingsskog i lavlandet (Eriksrudberga). Lokaliteten er en 
utvidelse av Eriksrud naturreservat. Naturreservatet ligger ca. 520 meter nord 
for planområdet og 1100 meter nord for planlagt uttaksområde.» 
 
Formålet med fredningen av Eriksrud naturreservat er å bevare en alm-
lindeskog med en rekke varme- og næringskrevende arter. Verneområdet har 
nasjonale viktige verdier med spesiell flora og er viktig for rovfugl, det er 
avgjørende at det tas tilstrekkelig hensyn i randsonen for å unngå negativ 
påvirkning av verneverdiene. 
 
Vår bekymring er at det foreslåtte tiltaket innebærer tap av mange dyrearters 
levevilkår, heriblant nasjonalt truete arter. Videre vil dette naturinngrepet føre 
til betydelig reduksjon av både landskap- og naturopplevelse. Den skisserte 



 

 
 

aktiviteten i masseuttaksområdet med bla. sprengning, vil utvilsomt også 
generere mye støypåvirkning i de tilgrensende områder. 
 
Når det gjelder vurderingen av lokale stein- og masseressurser, ber vi om at 
kommunen foretar en kritisk vurdering av behovet for nye inngrep, og isteden 
har fokus på å bidra til å redusere det samfunnsmessige behovet for dette. Vi 
ber om at dette vurderes kritisk opp mot hensynet til nærfriluftsliv, 
naturmangfold og landskap. Vi viser til eksisterende massetak i regionen. 
 
Planområdet ligger delvis inne i hensynssone landskap i kommuneplanen, og 
ivaretakelse disse verdiene er av betydning. 
 
Området er vist i gjeldende arealplan som LNFR-område, og vi ber kommunen 
vurdere utsetting av slike arealbruksendringer til når arealplanen skal rulleres.  
 
Den norske rødlista viser at arealendringer er den største trusselen mot 
biologisk mangfold. Det samme viser rapporter fra Det Internasjonale 
Naturpanelet. I praksis er slik omdisponering av areal forbruk av naturareal. Det 
viktigste tiltaket for å stanse tapet av biologisk mangfold er å få kontroll med 
dette forbruket. Å gjenbruke natur som allerede er påvirket er blant de 
viktigste tiltakene. En bærekraftig utvikling har ikke rom for å forbruke 
naturarealer slik vi gjør i dag. Utbygde arealer er i praksis tapt som leveområde 
for mange av artene som levde der. En natur med mindre mangfold av arter og 
naturtyper er mer sårbar for miljøendringer, som for eksempel klimaendringer. 
 
Momentene vi tar opp og konsekvensene av tiltaket, må utredes gjennom 
planprosessen. Det planlagte massetakssområdet berører sannsynligvis disse 
hensynene i stor grad. Vi ber at planområdet kartlegges tilstrekkelig for å sikre 
en god oversikt over naturverdiene. Vi ber også om at planområdet vurderes 
redusert av hensyn til områdets eksisterende natur- og friluftslivsverdier. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Forum for natur og friluftsliv Innlandet 
Ole Morten Fossli - Koordinator 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til av uttalelsen sendt til: 
Gjøvik kommune 
Innlandet fylkeskommune 
Fylkesmannen i Innlandet 


