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BEITEBRUKSPLAN FOR GAUSDAL KOMMUNE 2023- 2027 - VARSEL OM OPPSTART AV 
REVIDERING  
 
Vedlegg: 

1. Beitebruksplan for Gausdal kommune 2016- 2021
  

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Beitebruksplanen for Gausdal kommune 2016-2021 skal revideres og det varsles herved 
oppstart av planarbeidet. Beitebruksplanen er utarbeidet som en temaplan. 
Kommunedirektøren tilrår at varsel om oppstart vedtas. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret vedtok den 29.09.2016 beitebruksplan for Gausdal kommune 2016 – 2021. I 
henhold til kommunens planstrategi startes revideringen av beitebruksplanen i 2022. 
 
Formålet med planen er å dokumentere omfanget og verdien av beitinga i dag, sikre at 
beitenæringa har tilgang på areal og ressurser også i framtida og komme med tiltak som 
styrker beitebruken og reduserer konfliktnivået. Planen inkluderer også en beredskapsplan 
som må oppdateres. 
 
VURDERING: 
Beitebruksplan for Gausdal kommune 2016-2021 er utarbeidet som temaplan. Det samme er 
beitebruksplanene i Lillehammer og Øyer. Kommunedirektøren mener at 
revideringsarbeidet av planen bør startes i 2022. I Landbruksplanen for Lillehammer - 
regionen 2021 - 2025 er det å ha oppdaterte beitebruksplaner og aktiv bruk av disse en av 
strategiene for å nå målet om bærekraftig arealbruk. Revidering av beitebruksplanen er 
derfor viktig i oppfølging av landbruksplanen. 
 
Planens nåværende temaer vil bli gjennomgått. I perioden etter 2016, da planen ble vedtatt, 
har det i deler av kommunen vært en markant økning i hytteutbygging og turisme som har 
gitt utfordringer i beitebruken. Sistnevnte moment vil derfor være et prioritert tema i 
planarbeidet. 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Kommunedirektøren foreslår å opprette en arbeidsgruppe for planarbeidet bestående av 
representanter fra beitelagene, Gausdal sau – og geit, Fjellstyret, grunneiere og 
landbrukskontoret som skal arbeide med planen og kartgrunnlagene. 
 
Framdriftsplanen for planarbeidet tar sikte på at arbeidet med å etablere plangruppe starter 
snarest og at planforslag legges ut på høring vinteren 2023 og deretter til vedtak i planutvalg 
og kommunestyret våren 2024. 
 
Kommunedirektøren foreslår at beitebruksplanen for Gausdal kommune rulleres som 
temaplan, og at det herved varsles oppstart av planarbeidet. 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 

 
 
Planutvalget varsler oppstart for rullering av beitebruksplanen for Gausdal kommune. 
Beitebruksplanen utarbeides som en temaplan. 
 
 


