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Notat       
Til: Planutvalget 

Fra:  Rådmannen 
Saknr. Arkivkode Dato 

15/1044-14 K11 28.05.2019 

KARTLEGGING OG VERDSETTING AV OMRÅDER FOR 
FRILUFTSLIV I GAUSDAL - HØRINGSUTTALELSE TILLEGG  
 
I møte den 12.04.2019, sak 26/19, vedtok planutvalget å ta foreliggende kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområder i Gausdal til etterretning.  

Forslaget hadde vært på høring, og det kom inn 3 uttalelser. Etter at vedtaket ble gjort kjent, 
har kommunen fått henvendelse om en uttalelse til som ikke er referert i saka. Dette gjelder en 
uttalelse fra Inger Holen og Ove Skogstad datert 21.02.2019 (altså før høringsfristen). Ved en 
beklagelig feil har ikke denne uttalelsen blitt registrert i journalsystemet, og var dermed ikke 
kjent ved behandlinga. Dette er blitt beklaga overfor avsenderne. Uttalelsen er fra eierne av 
Holen gard ved Segalstad Bru. 

Uttalelsen legges derfor fram som referatsak for planutvalget, og med slik kommentar til 
punktene fra rådmannen: 

1. Område 38 nærturområde langs Jøra. Her beiter det storfe, og det er turgåerne sitt 
ansvar å ta nødvendige hensyn både for sin egen sikkerhet og at de ikke skremmer 
beitedyra, ikke etterlater seg søppel m.m. Dette gjelder tilsvarende alle plasser det er 
beitedyr. Planer om eventuell oppdyrking må omsøkes og behandles etter gjeldende 
lovverk/forskrifter, som handteres av landbrukskontoret.  

2. Hengebrua ved Holsfossen. Eidsiva Energi har tatt på seg vedlikeholdsansvaret her i 
avtale med eierne. Eierne har fått klargjort fra sitt forsikringsselskap at deres 
ansvarsforsikring gjelder dersom noen skader seg der.  

3. Traktorveg fra Holsbrua og opp til tunet på Holen. Denne er registrert som en «grønn 
korridor». Dette er den naturlige forbindelsen fra gardsvegen til Holen, og det har vært 
avtale om bruken av denne som en del av turstinettet ved Segalstad Bru. Dette gir ikke 
hjemmel for at turgåere kan kjøre bort til tunet og parkere der.  

4. De som vil gå gardsvegen og videre traktorvegen ned til brua må godta og ta hensyn til 
at her foregår trafikk med store kjøretøy.  

Konklusjon 

Det er ikke framkommet spesielle momenter i uttalelsen i forhold til situasjonen andre plasser i 
kommunen. Vi oppfatter heller ikke at det er stilt krav om endring av kartlegginga, men de gjør 
oppmerksom på forhold som kan oppstå. Dersom det oppstår spesielle problem med trafikk og 
bruk av området, så kan det tas opp som egen sak. Avsenderne er orientert om at dette legges 
fram som referatsak, og synes det er greit. Rådmannen ser ikke at uttalelsen gir grunnlag for 
endring i det som er godkjent.  

 

Vedlegg:  Uttalelse fra Inger Holen og Ove Skogstad 21.02.2019


