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Reguleringsplan for Kongslihaugen/Grindberget fjelluttak – Nord-Fron 

kommune - offentlig ettersyn 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland har gjort seg kjent med at 

Reguleringsplan for Kongslihaugen/Grindberget fjelluttak – Nord-Fron 

kommune er til offentlig ettersyn og har følgende synspunkter: 

 

I kommunens arealplan har dette området status som landbruks-, natur- og 

friluftsområde og vi mener det er prinsipielt er planmessig uryddig å ikke 

avvente en slik betydelig områdeomdisponering fram til neste 

kommuneplanrullering.  

 

I tillegg har vi blitt kjent med at det aktuelle området har store verdier knyttet til 

naturmangfold og friluftsliv som innebærer at vi ber kommunen om å skrinlegge 

fjelluttaksplanene. Planene på høring vil også gi negative 

landskapskonsekvenser og konsekvenser gjennom vedvarende støy fra tiltaket. 
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Vi opplever at reguleringsplanen på høring i for liten grad har 

vurdert mulige konsekvenser for naturmangfold, mener vi at 

naturmangfoldlovens paragrafer; § 1. (lovens formål), § 4. (forvaltningsmål for 

naturtyper og økosystemer), § 5. (forvaltningsmål for arter), § 6. (generell 

aktsomhetsplikt), § 8. (kunnskapsgrunnlaget), § 9. (føre-var-prinsippet) og  

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) må gis avgjørende betydning.    

 

I all plansammenheng er det nedfelt en overordnet målsetting om å ta vare på 

naturmangfoldet, og ikke minst områder som har stor betydning for 

utrydningstruete arter. Det knytter seg altfor store naturkvaliteter og 

verneverdier til dette området til at det skal kunne omdisponeres til et 

anleggsområde. I forbindelse med dette vil vi ta opp følgende informasjon fra 

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland: 

 

«Området har et rikt og variert fugleliv. I tillegg til de vanlige artene som hører 

hjemme i et skoglandskap som dette, finner vi en god bestand av hønsefugler, 

ikke minst jerpe, men også storfugl og orrfugl. Forekomsten av ugler og 

rovfugler er alltid gode indikatorer på det biologiske mangfold i et område. 

Planområdet for steinuttak, med tilgrensende arealer, er av meget stor betydning 

for mange av disse artene, hvorav flere på den norske rødlista. 

 

Hubro er kjent som hekkefugl fra gammelt av, og er også registrert i nyere tid. 

Siste antatte hekking var i 1995, da en stor hubrounge ble observert i vegen 

mellom Kongsli og Lostuen. Ved flere anledninger i samme tidsperiode ble det 

også observert hubro vinterstid på og ved et dyrekadaver ved Lojordet. Leting 

etter eventuelle hekkeplasser er ikke gjort, men terrenget er godt egnet for denne 

arten, som står oppført på den norske rødlista som sterkt truet. Videre er det 

verdt å merke seg observasjoner av hele 5 andre uglearter - kattugle, perleugle, 

hornugle, spurveugle og haukugle. Og trolig er det bare sistnevnte art som ikke 

har hekket i området.  

 

Den sjeldne vepsevåken, som også er en rødlisteart, ble sett med "fluktspill" 

over området tidlig i juni 2002, noe som er en sterk indikasjon på hekking. Her 

ble den også sett på nytt i slutten av juni 2004. Arten setter store krav til sitt 
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leveområde og velger seg ofte solvendte lisider med blanding av 

bar- og lauvskog. Den har et skjult levesett og er derfor 

vanskelig å lokalisere. 

 

Steinuttaksområdet inngår i jakt- og leveområdet til et kongeørnpar, som sees 

nokså jevnlig i og over området. Videre er vandrefalken en nyetablert art, som 

ble sett i lufta over Lohaugen - Lojordet sammen med nylig utflydde unger 

sommeren 2013. Hekkelokaliteten er ikke lokalisert, men ligger sannsynligvis i 

en av de nærmeste bergveggene i denne lisida.  

 

Hønsehauken, som har gått kraftig tilbake i senere tid og som nå er rødlistet, 

hadde inntil nylig en fast hekkeplass i Lomoen. Lokaliteten er nå ødelagt av E-6 

utbyggingen. Med artens strenge krav til sammenhengende arealer med gammel, 

oppkvistet barskog, blir lisida opp mot Hestahaugen - Søljurusta det nærmeste 

egnete hekkeområdet. Av andre rovfuglarter er både spurvehauk, tårnfalk, 

fjellvåk og musvåk registrert i hekketida. 

 

Disse observasjonene er et tydelig bevis på områdets store betydning. Ved 

nærmere undersøkelser ville lista over sjeldne og rødlistede fuglearter uten tvil 

vært enda mer omfattende.» 

 

For naturmangfoldet ellers ser Forum for natur og friluftsliv Oppland i 

forbindelse med planarbeidet, et behov for at kartlegging av biologisk mangfold 

i området styrkes og at det vurderes utarbeidelse av handlingsplaner for 

enkeltarter og deres leveområder i samsvar med naturmangfoldlovens 

målsetninger. 

 

Når det gjelder reguleringsplanens konsekvenser for friluftsliv og landskap 

opplever vi stor lokal motstand mot reguleringsplanen. I forbindelse med dette 

vil vi ta opp følgende informasjon vi er blitt kjent med fra en lang rekke 

engasjerte personer i Sorperoa-området: 

 

«Ang. Nærmiljøanlegg i Sorperoa: Det har i mange år vært lagt ned et langsiktig 

og planmessig arbeid for å legge til rette for lokal friluftsaktivitet for alle 

aldersgrupper i Sorperoa. Orienteringskartet SORPEROA, skolekartet 
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BARHAUG, 6.5 km, lysløype fram til Barhaug skule, turløype, 

skileikanlegg, Taarudstugu skiskytteranlegg, hoppbakke, 

Eidesanda og nå kommer Sorperoa Heilårsstadion.  Grindberget Friluftsareal 

med kart, merking og rydding av gamle sæter-råk er av de mest brukte. Det er 

registrert ca.175 på turorientering hvert år, pluss mange som går ellers så antallet 

brukere er langt over 200. Ny E6 begrenser noe tilgangen til Grindberga, men 

den kan krysses på Øldalsveien, to gårdsveier og Skåbuveien. Grindberget 

Friluftsområde utgjør en viktig del av helheten av nærmiljøanlegga i Sorperoa 

som kan nås uten bruk av bil for de fleste. 

Tilrettelegging av friluftsareal i nærmiljøet er noe som foregår over det ganske 

land. Oppland og Hedmark Fylkeskommuner har sammen med Gjensidigefondet 

stilt midler til rådighet. DNT har utarbeidet nasjonal standard for merking og 

skilting. En oppgradering av området med infotavler med stedsnavn, historikk, 

natursti m.m. trengs, og det foreligger delvis ferdige planer for en slik 

oppgradering. Dersom Nord-Fron Kommune og andre gode krefter blir med på 

laget kan dette bli en realitet. Grindberget Friluftsområde kan bli den nære 

«Bymarka» til rekreasjon og aktivt bruk for allmenheten. 

 

I siste kommuneplan 2010 – 2021 står det på side 20 under 4.11 p.4: 

«Kommunen skal ved regulering, kjøp eller avtale og gjennom ei forsvarlig 

arealforvaltning sikre dei mest brukte tur-og friluftsområda for allmen bruk.»  

Det er skuffende at ved regulering til fjelluttak i Grindberget gås det stikk imot 

den vedtatte planen og umuliggjør framtidig bruk av dette som friluftsområde. 

Ved utbygging av tomtearealer, ny E6, helårsstadion, m.m. er det ikke igjen 

sammenhengende friluftsområder øst for E6, i Lomoen og Knutmorka. 

Grindberget Friluftsområde vest for ny E6 er det eneste som er igjen i 

nærområde. 

Ang. støy i friluftsområder: I retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet 

tabell 2 står blant annet følgende: «I større upåvirkede områder, som for 

eksempel nasjonalparker, naturområder i fjellet og kjerneområder i bymarker er 

all hørbar lyd i prinsippet uønsket. Kommunen bør vurdere støybelastningen ved 

ny virksomhet opp mot hvilken karakter de berørte områdene og bruken av disse 

har.»   
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Avslutningsvis mener Forum for natur og friluftsliv Oppland at 

framtidige utbygginger må planlegges utfra et prinsipp om 

fortetting av eksisterende utbygde områder og at inngrep i ytterligere natur- og 

friluftslivsområder ikke vil bli foretatt. I planarbeidet må det også tas hensyn til 

landskapskonsekvenser av utbygginger. 

 

Medvirkning: 

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

lokalorganisasjoner inviteres til å delta i omtalte arbeidsgrupper og lignende.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune  
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