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Høring på kommuneplanens arealdel i Hamar kommune 2018-2030
Viser til at Hamar kommune har lagt ut kommuneplanens arealdel 2018-2030 til offentlig ettersyn med
høringsfrist 12. januar 2018. Vi fokuserer på de interessene som angår natur- og
friluftslivsorganisasjonene i samarbeidsforumet. FNF-Hedmark har følgende kommentarer til
kommuneplanens arealdel:
I forhold til planprogrammet som var på høring i 2016 var blant annet følgende målsetninger ramset
opp:
•
•
•
•

Sikre viktige jordbruksområder og legge til rette for nye og grønne næringer
Legge vekt på reduksjon av klimagassutslipp, energiomlegging og -effektivisering gjennom
god planlegging
Ta vare på naturverdiene og legge til rette for fysisk aktivitet for befolkningen
Sikre høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegge for økt bruk av sykkel og
gange i dagliglivet, og sikre sammenhengende gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet

Tiltak det skulle legges vekt på var fortetting og transformasjon av sentrum, tilrettelegging for økt
bruk av sykkel og gange og planlegging av kollektivknutepunkt. Utfordringen ligger i å gjøre de rette
prioriteringene og konkretisere tiltakene.
Boligutbygging
FNF-Hedmark mener at kommunen i størst mulig grad bør satse på fortetting, før det bygges ut på
arealer utenfor dagens tettsteder og eksisterende boligområder. Fortetting bør prioriteres sentralt langs
hovedkollektivakser, der det er gode gang- og sykkelforbindelser og i nærheten av grøntområder. Men
fortettingen må ikke gå på bekostning av grøntarealene. Hamar er omgitt av verdifulle landbruks- og
nærfriluftslivsområder som i størst mulig grad må skjermes mot utbygging.
Folkehelse og sikring av friluftslivsområder
FNF-Hedmark mener at kommunen har et stort potensiale når det gjelder å øke befolkningens
folkehelse, og dette er svært viktig å prioritere. En befolkning med god helse vil spare det offentlige
for store summer. For å få til dette må det legges til rette i kommuneplanleggingen ved at det tas
hensyn til arealer som benyttes i folkehelsearbeidet. Det er de bonære, lett tilgjengelige turområdene
som blir hyppigst brukt av befolkningen, og turgåing er den aktiviteten som aller flest bedriver. Det er
derfor viktig at kommunen i sin plan legger til rette for aktiv transport ved å etablere gang- og
sykkelveier og løypenett i skog og mark. Kommunen må skape gode forutsetninger for at fysisk
aktivitet blir en naturlig del av hverdagen, og at innbyggerne skal kunne ta ansvar for egen helse ved å
ta enkle valg (lavterskeltilbud). Det må derfor fokuseres på å bevare og opparbeide rekreasjons- og
friområder, parker, turområder- og stier slik at innbyggerne har kort vei til områder hvor de kan få
fysisk aktivitet og mosjon.
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Under høringen på planprogrammet i 2016, spilte vi inn at det bør vurderes å definere en markagrense
i kommuneplanen, som ville gitt et signal om at det ikke er ønskelig med en videre utbygging av byens
viktigste nærfriluftslivsområder. Vi tenker da først om fremst på Furuberget, Frøbergsberget og
Klukhagan. Disse tre områdene er i dag stort sett i privat eie, og vi mener at Hamar kommune bør ta
initiativ til å løse ut areal gjennom kjøp eller makeskifte. Høyst sannsynlig er det muligheter for statlig
tilskudd til sikring av friluftslivsområdene fordi de er del av sammenhengende grønnstruktur av
regional verdi. Hamars befolkning har i dag en dårligere tilgang til rekreasjonsområder og
nærturterreng enn mange andre byer i Norge, noe kommunen må ta på alvor.
Klukhagan
I følge kartskissen av utbyggingsmuligheter i Klukhagan mot Stavsbergvegen, er det lagt inn både
boligområde, gravlund, barneskole, parkeringsplass og utvidelse av Klukstuen sykehjem. På den andre
siden, ved Vognvegen, er det også lagt inn boligområde og gravlund. Rådmannen skriver at en
utbygging her ikke vil ødelegge muligheten for nærrekreasjon og friluftsliv, noe vi stiller oss undrende
til. Klukhagan er et naturområde med stor verdi for det nære friluftslivet og alle deler av området blir
mye brukt. FNF-Hedmark er skeptiske til en bit-for-bit utbygging av Klukhagan, da det ved en økende
befolkningsmengde i framtida vil bli enda større behov for slike grøntområder i sentrumsnære strøk.
Fritidsbebyggelse
Nye arealer for hytteutbygging er lagt inn både på Brumund, ved Måsætra og opp mot Stenfjellet,
sistnevnte med to alternativer. Ett opprinnelig forslag på ca. 500 daa, og ett justert forslag hvor
fritidsbebyggelsen holdes under kote 720 moh. på ca. 275 daa.
Hedmarksvidda er et av de viktigste friluftslivsområdene i Hamar og blir mye brukt av innbyggerne og
hytteeiere. Det bygges flere og flere hytter i områdene, noe som ikke er utelukkende positivt. Særlig
hyttefelt i fjellet kan være sjenerende mht. til tetthet, adkomstveier for bil, avskoging og lysbruk. Vi
mener at området/platået Stenfjellhytta – Kollmyrkampen – Appelsinhaugen bør skånes for påvirkning
av hyttebygging og lys. Eventuelle hytter bør ikke legges slik at de eksponeres østover, og
avgrensningen bør først og fremst ta hensyn til skogtettheten og innsynsforhold foran hvilken kote de
legges på.

Denne uttalelsen støttes av følgende organisasjoner: Hamar og Hedemarken Turistforening, DNT Finnskogen
og Omegn, DNT Odal, Norges Turmarsjforbund, Hedmark krets av Norges Speiderforbund, Glåmdal krets av
Norges Speiderforbund, NJFF-Hedmark og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Hedmark.
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