
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

FNF Oppland 
Forum for natur og friluftsliv Oppland,  

Pb. 368, 2602 LILLEHAMMER 
Tlf. 40049819 

e-post: oppland@fnf-nett.no 
www.fnf-nett.no/oppland 

 

 
forum for 

natur og friluftsliv 
 

Oppland 
 
  

 
 

 

Lillehammer, 13.2.2017 

 

 

Vågå kommune 

Edvard Stormsveg 2 

2680 Vågå 

postmottak@vaga.kommune.no 

 

 

Kommuneplanens arealdel 2016-2027 - Vågå kommune – 2016 -2027 - 2. 

offentlig ettersyn 
 

Forum for natur og friluftsliv(FNF) Oppland har gjort seg kjent med 2. offentlig 

ettersyn av kommuneplanens arealdel - Vågå kommune og ber om at følgende 

momenter innarbeides i planen: 

 

Det er bekymringsverdig at Vågå kommune planlegger utbygging i intakte 

natur- og friluftslivsområder. Planen legger til tross for en betydelig reserve med 

allerede regulerte hyttetomter, opp til ny utbygging av et større antall nye hytter.  
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Framtidige hytteutbygging må etter vårt syn utelukkende 

planlegges ut fra et prinsipp om fortetting av eksisterende 

utbygde områder og at nedbygging av ytterligere natur- og friluftslivsområder 

ikke vil bli foretatt. Moderat fortetting av eksisterende hytteområder gir mer 

bærekraftige framtidsløsninger enn å beslaglegge stadig nye. Eventuelle 

utbyggingsplaner i strid med dette, vil redusere naturkvaliteter, landskapsverdier 

og allmennhetens mulighet til å bedrive friluftsliv i områdene. Vi mener dermed 

at planer om ny hyttebygging ved Ormeholet (Storviksmorkje) - F02, 

Sjodalshaugen - F06, Hoskelia - F07 og Jetta - F09 ikke må være med i den 

endelige utgaven av kommunens arealplan. Hyttebygging ved Nedre Sjodalsvatn 

med nærhet til vernet vassdrag og andre verneområder må spesielt unngås. 

 

Transport står for halvparten av de totale klimagassutslippene i Oppland. Det er 

derfor svært viktig at kommunene legger stor 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. Denne planens nye hytter i områder med betydelig avstand til 

slike knutepunkt og kollektivakser samsvarer dårlig med målsetninger om 

samordna areal‐ og transportplanlegging. Planene må på bakgrunn av dette også 

tas opp til ny vurdering. 

 

Målsetninger i kommunens klima- og energiplan må i denne sammenhengen 

være forpliktende for arealplanleggingen i kommunen. Arealplanleggingen må 

medføre reduserte klimagassutslipp, redusert energibruk og redusert 

transportbehov. 

 

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

mangfold må utredes. Tilsvarende må det gjøres utredninger for sikring av 

viktige friluftslivsområder med vurdering av behov for statlig sikring av disse 

områdene. Arbeidet med kartlegging- og verdsetting av friluftslivsområder må 

gis høy prioritet. 
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Medvirkning: 

Vi mener at en bred medvirkning i prosessen er viktig og ber om 

at vi og våre lokalorganisasjoner inviteres til å delta i arbeidsgrupper og 

lignende. 

 

 

Uttalelsen støttes av Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Oppland 

Orienteringskrets, 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune 
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