
Høringsuttalelse fra Inger Holen og Ove Skogstad, eiere av Holen gnr. 228 bnr. 1 m.fl. til: 

Gausdal kommune – Utkast til kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder 

 

Vi syns det er positivt at Gausdal kommune bidrar for å legge til rette for friluftsliv, men vi beklager at 

kommunen gjennomfører et omfattende arbeid med kartlegging og kategorisering av arealer uten å 

kontakte berørte grunneiere. Det var via Gausdal skogeierlag vi ble gjort kjent med saken. 

På høringsmøtet fikk vi forsterket inntrykket av at prosjektet så langt er et «skrivebordsarbeid» og at 

kategorisering og verdsetting til en viss grad kan være tilfeldig. Likevel vil kartleggingsprosjektet 

kunne legge sterke føringer når det gjelder å få godkjent framtidige bruksendringer. 

I forhold til de deler av utkastet som berører vår eiendom har vi følgende bemerkninger: 

1. Nærturområde, verdi A, ID 38 

Området brukes til innmarksbeite for storfe, og turgåere må være oppmerksom på de farer det 

innebærer og ellers ferdes på en hensynsfull måte overfor dyra. 

I tilknytning til arealet avmerket i kartet er dessuten arealer som egner seg for dyrking. Vi ønsker 

at det tas inn en bemerkning om at kategorisering i prosjektet ikke skal være til hinder for 

framtidig dyrking, og at tursti i så fall legges om til å gå i ytterkant av dyrka areal.  

 

2. Hengebrua ved Holsfossen 

I avtale om bruksrett for turstier av 11.12.93 står det at leier (Gausdal kommune - GK) er 

ansvarlig for alle nødvendige sikringstiltak i forbindelse med brua. Ved utbygging av kraftverket 

tok Eidsiva på seg å bære kostnader ved vedlikehold av brua. Vi forutsetter at GK etablerer et 

godt samarbeid med Eidsiva om ettersyn og vedlikehold. Som juridisk eier betinger vi oss rett til å 

stenge brua for allmenn ferdsel, dersom vi mener at den ikke holdes i forsvarlig stand. Med den 

økte bruken vi har sett de siste årene, mener vi det er rimelig at Gausdal kommune refunderer 

årlige forsikringskostnader dersom det skulle være nødvendig for oss å ha egen ansvarsforsikring 

for brua. En kategorisering som verdifullt nærturområde/grønn korridor gjør sikkerheten rundt 

brua enda viktigere. 

 

3. Traktorveg øst for Jøra 

Vi stiller spørsmål ved om det skal være nødvendig å betegne dette som en «grønn korridor» 

med verdi B, jf. ID 45. Det er ikke tilrettelagt for parkering ved gardstunet på østsida, noe vi 

mener det kan gis inntrykk av dersom folk kan gå inn på et kart for å se at her er det merket en 

grønn korridor for adkomst til nærturterrenget på vestsida. 

 

4. Gardstun og gardsveg 

Er ikke direkte kategorisert i kartet, men berøres i dag i stor grad av ferdsel av allmennheten. 

Dersom traktorvegen i pkt. 3 betegnes som grønn korridor, er gardsvegen den naturlige 

fortsettelsen av denne. Den inngår også i en mye brukt rundtur («Hols-runden»). Ikke alle som 

ferdes der har like stor forståelse for den trafikken som gardsdrifta medfører, f.eks. i forbindelse 

med møkkjøring, onning, og ferdsel av dyr inn og ut fra beite.   

 

Østre Gausdal, 21.02.19 

Inger Holen og Ove Skogstad 


