
HANDLINGSPLAN GAUSDAL KOMMUNE 
KRITERIER FOR NASJONALPARKKOMMUNER UNDER MERKEVAREN NORGES NASJONALPARKER 

NR.  KRITERIER STATUS GJØREMÅL ANSVARLIG FRIST 
1.0 Kommuneplan 

Nasjonalparkkommunen skal forankre 
sin status som aktør under 
merkevaren Norges nasjonalparker i 
sitt planverk 

 

1.1 Nasjonalparkkommunens ansvar og 
rolle under merkevaren Norges 
nasjonalparker skal beskrives i 
kommuneplanen 

 Prinsippene om dette tas inn 
ved revisjon av 
kommuneplanens 
samfunnsdel  

Rådmannen Innen 2022 

1.2 I kommuneplanens samfunnsdel 
beskrives mål og strategier for 
kommunen som nasjonalparkkommune 

Flere punkter om dette er 
beskrevet i gjeldende 
kommuneplan i kapitlet Ta 
vare på og skape verdier 

Konkretiseres og utvides ved 
revisjon av kommuneplanens 
samfunnsdel 

Rådmannen Innen 2022 

1.3 I handlingsdelen beskrives konkrete 
tiltak og hvordan de skal gjennomføres 
i kommunal virksomhet og ved 
medvirkning fra andre offentlige 
organer, frivillige organisasjoner og 
private aktører 

Dette er ikke spesielt 
omtalt i handlingsplanen 
for 2019 

Tas inn ved rullering av dette 
dokumentet, som en del av 
handlingsdelen til 
strategiplanen 

Rådmannen Årlig,  
første gang 
2019.12 

1.4 I kommuneplanens arealdel skal det tas 
hensyn til verneområdene og 
verneverdiene i områdene. Det må 
komme fram hvordan kommunen gjør 
dette ved bruk av arealformål og 
eventuelt hensynssoner 

I gjeldende arealdel 
(vedtatt 2006) er 
Ormtjernkampen 
nasjonalpark og 
naturreservat avsatt som 
områder båndlagt etter 
naturvernloven. Langsua er 
avsatt som LNF3 – som er 
strengeste sona ift. 
nybygging, fradeling og 
ombygging  

Alle verneområder legges inn 
med hensynssone naturvern 
ved revisjon av 
kommuneplanens arealdel 

Planavdeling 2019 
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1.5 Nasjonalparkens plass som attraksjon 
og satsingsområde skal beskrives i 
kommuneplanen. Kommuneplanen skal 
støtte opp om besøksstrategien for 
nasjonalparken og de øvrige 
verneområdene i kommunen og slik 
bidra til en funksjonell overgang 
mellom verneområdene og områdene 
utenfor 

Dette er noe omtalt i 
gjeldende samfunnsdel 

Konkretiseres ved revisjon av 
kommuneplanens 
samfunnsdel 

Rådmannen 2022 

1.6 Nasjonalparkkommunen skal gjennom 
et aktivt og kontinuerlig arbeid vurdere 
behov for endringer og forbedringer 
som bidrar til merkevarens målsetting 
om mer besøk, økt verdiskaping og 
bedre vern. Forslag til forbedringer tas 
opp under den årlige revisjonen av 
handlingsdelen 

Dette har vært tema for 
vertskapskurs, 
etablererkurs og 
temamøter 

Konkrete tiltak tas inn i den 
årlige behandlinga av 
handlingsdelen ved revisjon 
av dette dokumentet  

Rådmannen  Årlig, 
første gang 
2019.12 

1.7 Nasjonalparkkommunene skal 
gjennomgå status på kriteriene hvert 
fjerde år i forbindelse med rullering av 
kommuneplanen. Statusen sendes 
NPKL 

Ikke vært aktuelt hittil Gjennomgås ved første 
rullering av kommuneplanen 

Rådmannen 2022 

2.0 Kundereisen 
Nasjonalparkkommunen skal som 
aktør under merkevaren Norges 
nasjonalparker være med å innfri 
merkevarens målsetting om mer 
besøk, økt verdiskaping og bedre vern 

 

2.1 Nasjonalparkkommunen er forpliktet til 
å delta i de arenaene 
nasjonalparkstyrene har etablert som 

Liten aktivitet i disse 
organene de siste åra. Det 
har vært møter på 
forskjellige fagtema. 

Kommunen skal delta i 
høringsmøter om ny 
forvaltningsplan. Der vil også 

Rådmannen 2019-20 
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faglig rådgivende utvalg og 
administrativt kontaktutvalg 

funksjonen til disse organene 
bli drøfta.  

2.2 Nasjonalparkkommunen skal ha minst 
en naturlig innfallsport til 
nasjonalparken i form av et tettsted. 
Tettstedet skal ha grunnleggende 
servicefunksjoner som dekker primære 
behov i et kundereiseperspektiv, 
herunder: informasjon, overnatting, 
matservering og dagligvarehandel 

Tettstedet er 
kommunesenteret 
Segalstad Bru. Tettstedet 
har de fleste 
servicefunksjoner, bortsett 
fra overnatting. 
Overnatting finnes på Skei, i 
Forset, Espedalen og innen 
nasjonalparken 

Nasjonalparkinformasjon 
styrkes i 
forvaltningsknutepunktet 
Langsua i Gausdal, samt i 
turistinformasjonen 
Dikterportalen og på Kittilbu 
Utmarksmuseum. Skiltplan 
for veginformasjon 

Nasjonalparkforvalterne, 
Randsfjordmuseet, Visit 
Lillehammer i samarbeid 
med kommunen 

Løpende 

2.3 Nasjonalparkkommunen skal ha en 
stedsutviklingsplan for 
tettstedet/tettstedene som er valgt 
som innfallsport til nasjonalparken 

Segalstad Bru hadde en 
opprusting for ca. 15 år 
siden – i et samarbeid 
mellom vegvesenet, 
gardeierne og kommunen 

Ta stilling til omfang og 
tidsplan for en slik plan ved 
neste handlingsdel 

Rådmannen 2019.12 

2.4 Nasjonalparkkommunen skal ha 
turmuligheter og merkede stier 

Det er et omfattende nett 
av stier og løyper som er 
merka, og det er nylig gitt 
ut papirkart 
(Turløypekomiteen, 
fjellstyret) 

Oversikt/kart legges inn på 
kommunens nettside. 
Lage egen base i tilknytning til 
kartlegging av områder for 
friluftslivsområder 

Planavdeling og 
digitaliserngsenhet 

2019 

2.5 Nasjonalparkkommunen skal legge til 
rette for stedsnære aktivitets-,  
friluftslivs- og opplevelsestilbud 

Merka turstier rundt 
tettstedene, eget kart, 
Aulestad, idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg Fjerdum 
skole, hoppbakker m.m. 

Planer om eget 
nærmiljøanlegg på Aulestad, 
Bj. Bjørnsons hjem, i 
samarbeid med Lillehammer 
Museum/Maihaugen 

Lillehammer Museum 2020 

2.6 Nasjonalparkkommunen skal, i tett 
samarbeid med sitt respektive 
verneområde-/nasjonalparkstyre, 
informere om de nærliggende 
verneområdene og tilbudene i 

Noe info gjennom 
kommunens nettside og 
kartverk. Ellers info på 
turistinformasjonen på 

Utvikle mer info på 
kommunens nettside.  
Info i 
forvaltningsknutepunktet (der 
det er kontorfellesskap  med 

Kommunen i samarbeid 
med 
forvaltningsknutepunktet, 
Kittilbu m.fl. 

2019, 
deretter 
løpende 
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randsonen til disse. Dersom det skal 
informeres under merkevaren skal 
kommunens 
nasjonalparkkommunelogo benyttes, 
ikke respektivt kommunevåpen og det 
tilhørende malverket. All informasjon 
skal være i henhold til Designmanual 
for Norges nasjonalparker og holdes 
oppdatert 

Dikterportalen og Kittilbu 
Utmarksmuseum.  
Visit Lillehammer – nett og 
turistkontor 

SNO, fjellstyret, 
Randsfjordmuseet/Kittilbu. 
Mer info på Dikterportalen  

2.7 Nasjonalparkkommunen skal være en 
aktiv pådriver og tilrettelegger for å 
høyne kvaliteten på alle punktene i 
kundereisen, innenfor sitt nedslagsfelt. 
Dette medfører tett dialog med 
kommersielle og ikke-kommersielle 
aktører 

Har hatt vertskapskurs, 
kontakt med 
næringsdrivende/ 
reiselivsaktører  i 
næromådet 

Oppfølging av tiltak i regional 
næringsplan 

Lillehammer-regionen 
Vekst (interkommunalt 
næringssamarbeid 

Løpende 

3.0  Kompetanse 
Økt kompetanse skal sikre god lokal 
kunnskap om nasjonalparkkommunen, 
verneområdene og god service til 
gjestene 

 

3.1 Nasjonalparkkommunen skal 
gjennomføre eller bidra til tiltak som 
styrker kompetansen innen 
verdiskaping, besøksforvaltning, vern 
og vertskapsfunksjon i egen kommune 

Har hatt vertskapskurs, 
etablererkurs og 
temamøter 

Følge opp med flere kurs og 
initiativ for nyetableringer. 
Samarbeid med NP-
forvalterne om tiltak innen 
besøksstrategien 

Lillehammer-regionen 
Vekst 

Løpende 


