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 3-5. Endringer i kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Veileder Kartlegging og verdsetting av 
frluftslivsområder 
 
 
SAMMENDRAG: 
Miljødirektoratet har bedt alle kommuner om å kartlegge og verdsette 
friluftslivsområder i sin kommune. Her er dette gjort som et samarbeid i Lillehammer-
regionen. Det er avgrensa 86 områder i Gausdal, som er plassert i 8 forskjellige 
kategorier i henhold til veileder fra Miljødirektoratet. Områdene er verdsatt i tre 
grupper: A Svært viktig friluftslivsområde B Viktig friluftslivsområde og C Registrert 
friluftslivsområde. Det er gjort tre mindre endringer i avgrensing av områder etter 
høringa.   
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bakgrunn 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et nasjonalt prosjekt, hvor målet er at 
landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftslivsområder innen 2018. 
Bakgrunnen for dette er en nasjonal målsetning om at alle skal ha muligheter til å drive 
friluftsliv, og at det derfor er viktig å ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike 
kvaliteter. Kartleggingen vil bli et viktig virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta 
arealer for friluftslivet i kommunen. Kartleggingen og verdsettingen er gjort i henhold til 
retningslinjer gitt i Miljødirektoratets veileder M90-2013, «Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder».  
 
Formål 

- Bidra til bedre kunnskapsgrunnlag for friluftslivsområder i kommunen 
- Sikre at viktige områder for friluftsliv blir ivaretatt og forvalta i et langsiktig perspektiv 
- Kartlegge og verdsette friluftslivsområder i kommunen. Gjøre tilgjengelig i digitale 

kartverktøy.  

http://arcg.is/1Tvez5


  
 
 

  
 
 

 

 
Kartlegging 
I henhold til veilederen skal friluftslivsområdene plasseres i 11 områdetyper. I Gausdal er det 
benytta 8 områdetyper. Totalt er det avgrensa 86 områder, og det kan ikke være overlapping 
mellom disse.  
 NT Nærturterreng        5 stk 
 LR Leke- og rekreasjonsområder    27 stk. 
 GK Grøntkorridor      18 stk.  
 MA Marka         0 
 SS Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag    0 
 KL Jordbrukslandskap       3 
 UO Utfartsområde      11  
 TM Store turområder med tilrettelegging   10 
 TU Store turområder uten tilrettelegging   10 
 SK Særlige kvalitetsområder       0 
 AF Andre friluftsområder       2 
 
Verdsetting 
For verdsettinga er det fastsatt at disse kriteriene skal brukes: Bruk, regionale/nasjonale 
brukere, opplevelseskvaliteter, symbolverdi, funksjon, egnethet, tilrettelegging, 
kunnskapsverdier, inngrep, utstrekning, tilgjengelighet, lydmiljø, potensiell bruk.  
 
Ut fra dette gis hvert enkelt område en verdi: 
 A Svært viktig friluftslivsområde   28 områder 
 B Viktig friluftslivsområde    37 områder 
 C Registrert friluftslivsområde   21 områder 
 D Ikke klassifisert friluftslivsområde     0    
   
 
Organisering og økonomi 
Planutvalget ga klarsignal for å starte arbeidet i mai 2016. Statlige midler via fylkeskommunen 
har dekka de faktiske utgifter. Kommunen har gjort kartlegging og verdsetting med egne 
arbeidsressurser. Det har vært ei felles arbeidsgruppe og opplegg for Lillehammer, Øyer og 
Gausdal, med prosjektkoordinator fra Lillehammer kommune. Kommunen har hatt ei 
administrativ arbeidsgruppe med representanter fra landbruk, teknisk, plan og rådmann.  
 
Prosess 
Dette er ikke en plan etter plan- og bygningslova, og det er ingen formelle krav til prosessen. 
Resultatet er annonsert i GD og på kommunens nettside, med frist for innspill til 23. februar. 
Høringsforslaget er også sendt direkte til mange organisasjoner i kommunen. Kommunen 
arrangerte åpent høringsmøte den 4. februar, med ca. 15 eksterne deltakere. Det er kommet tre 
skriftlige innspill.  
 
Sluttprodukt 



  
 
 

  
 
 

 

Kartlegginga består av kart og områdebeskrivelse, hvor beskrivelse av hvert friluftsområde er 
knyttet opp mot et ID-nummer i kartet. Sluttleveransen vil være digitaliserte kartdata som 
lagres i nasjonale databaser hos Miljødirektoratet (Naturbase), slik at temakartet vil være 
tilgjengelig for alle. 
 
 
VURDERING: 
Generelt 
Dette arbeidet har tatt relativt lang tid. Det har sammenheng med at det ikke har vært noe stort 
tidspress fra sentrale myndigheter, og heller ikke dekker noe stort behov for kommunen. 
Arbeidet har derfor hatt liten prioritet, og en har ikke sett det hensiktsmessig å bruke store 
personellressurser på det. Medvirkningsprosessen har også vært begrensa, men det var et 
positivt høringsmøte med bra deltagelse. Møtet var nyttig for å spre informasjon om formålet 
med arbeidet, og presisere at dette ikke er noen plan. Det er en kartlegging med inndeling i 
forskjellige typer friluftsområder, og en grov verdsetting.  
 
Høring 
Ved høringa kom det inn tre uttalelser, som er gjengitt i sammendrag nedenfor sammen med 
administrasjonens kommentarer.  
 
Høringsuttalelse Administrasjonens kommentar 
Trine Rugsveen og Stein Mathisen 
(12.02.2019 - dok. 15/1044-6): 
Gjelder ID 38 Holsfossen Jøra for gnr. 223 bnr. 
25. Dette er klassifisert som et svært viktig 
område A, NT Nærturterreng med slik 
beskrivelse: Nærturområde Segalstad Bru, 
storaure av nasjonal verdi, fossefall (høgste 
fossen i Gausdal), turstier. Opplevelseskvalitet 
4 og bruksfrekvens 3. 
Det avmerka området går gjennom 
innmarksbeite som benyttes av storfe inkl. 
avlsokse. Mener derfor at dette er et lite 
attraktivt turområde.  
Bruken av stier gjennom området er svært lav, 
og bruksfrekvensen bør settes lavere.  
Har fått innvilga å overflatedyrke beiteparseller 
i området, som innebærer mer intensiv 
beitebruk. 
Å kartlegge og vurdere dette området så høyt 
er ikke en god kombinasjon for en trygg 
turopplevelse i kombinasjon med storfe. Frykter 
at flere vil oppsøke området på kart med svært 
høy status for turopplevelse.  

Et område langs elva Jøra ved Holsfossen 
har spesielle opplevelseskvaliteter med 
fossen og gangbrua over elva. Storaure av 
nasjonal verdi er også av stor betydning for 
verdisettinga. Området kan likestilles med 
området langs Gausa ved gangbruene i 
Follebu, som også er verdsatt som A-
område. Strekningen fra Grønlandsbrua og 
oppover blir vesentlig endra med 
overflatedyrking og intensiv beitebruk med 
kjøttfe. Det viktige her er å beholde en 
sammenheng i turstinettet fra 
Grønlandsbrua og til brua ved Holsfossen. 
Dette beitearealet tas derfor ut som A-
område, slik at en beholder elva og ei smal 
stripe langs elva inne i området. Uttalelsen 
tas dermed delvis til følge.  

Gausdal Skogeierlag, Gausdal Bonde- og I de fleste tilfeller har friluftsliv og aktivt 



  
 
 

  
 
 

 

Småbrukerlag og Gausdal Bondelag 
(20.02.2019 -dok. 15/1044-7): 
I lys av en tiltagende klimakrise minner de om 
at et godt og bærekraftig skog- og beitebruk 
anerkjennes som en betydelig bidragsyter for å 
motvirke denne krisa. Skog i vekst og aktivt 
beitebruk binder CO2, og bruk av tre gir 
minimal miljøbelastning. Det er uforståelig at 
dette arbeidet kan bli møtt med restriksjoner.   
Konklusjon: Vi forutsetter at denne 
«Kartlegging og Verdisetting» ikke på noe 
tidspunkt blir til hinder for den enkelte 
grunneiers drift og utnyttelse av sin eiendom.  

skogbruk felles interesser. Kartlegginga har 
ikke til hensikt å legge restriksjon på 
skogbruket. Det er ikke noe forslag om 
endring i kartlegging eller verdsetting. 
Uttalelsen tas til etterretning.  

Turløypekomiteen i Gausdal (udatert, j.ført 
27.02.2019 – dok. 15/1044-8): 
Ber om at områdekartlegginga blir justert til vår 
foreliggende kartlegging av stier og løyper i 
Gausdal. Har turkasser og navnebøker i 
terrenget som viser turaktiviteten og hvordan 
den utvikler seg.  
 
Ber om at kommunen reparerer for sin 
mangelfulle grønnstrukturplanlegging i 
tettstedene. I den konsentrerte bebyggelsen på 
Segalstad Bru er turtraseer og grønnstruktur 
fraværende i kartlegginga. De rolige 
boligvegene med grønt preg er foretrukken 
turkorridor. Den registrerte turtraseen fra 
Grønlands bru bør videreføres gjennom 
Slettmoen og Furulundvegen. Det samme 
gjelder gang- og sykkelvegen langs 
Vestringsvegen og mellom Segalstad Bru og 
Follebu. Grøntarealet foran kommunehuset 
framstår som park og bør registreres som 
sådan. Lekearealet mellom Kolbotnvegen nr. 9, 
11 og Kvernvegen i Follebu ser ut til å være 
utelatt.  
 
De ber om at kommunen prioriterer 
grønnstrukturplanlegging i alle sine tettsteder. 
De viser til at de uttalte til Områderegulering av 
Segalstad Bru om at det ble lagt til rette for 
skiløyper gjennom og rundt sentrum slik at barn 
og unge kan gå på ski til og fra kommunen. 

Ved kartlegginga har en ut fra 
lokalkunnskap hatt god oversikt over stier 
og løyper i kommunen. Omfanget av og 
bruken av disse har bl.a. hatt betydning for 
om et område er plassert i «Store områder 
uten tilrettelegging» eller «Store 
turområder med tilrettelegging». Så til 
denne oversiktskartlegginga mener vi at en 
har tilstrekkelig grunnlag uten å gå i detaljer 
i hvor mange besøk det har vært på 
konkrete punkter.  
 
Vi understreker at dette er kartlegging av 
eksisterende friluftsområder, og ingen plan 
for grønnstruktur. Kan derfor ikke her 
legge inn nye turtraseer i tettsteder for å 
kompensere for tidligere mangler. Slik vi 
forstår veglederen så skal ikke bilveger 
inngå i kartlegginga, grøntkorridorer skal 
ha et grønt hovedpreg, og om mulig ha en 
bredde på 30 meter med naturpreget areal 
uten bebyggelse. Så vi har valgt å ikke ta 
med veger i boligområde som 
grøntkorridor.  
I Follebu legger vi inn det området som er 
omtalt ved Kveinnvegen, ved å utvide 
område 65 (sjå vedlegg).  
 
Det siste punktet gjelder ikke saka som har 
vært på høring. Tas til orientering.  

 



  
 
 

  
 
 

 

Forslag til endring 
Det foreslås tre endringer i kartet over friluftslivsområder: 

1. Område 38 ved Grønlandsbrua reduseres ved å ta ut beiteområde langs 
Grønlandsvegen (vedlegg 3). 

2. Område 65 i Follebu utvides slik at en korridor mot og et område ved Kveinnvegen 
inngår (vedlegg 4). 

3. Område 37 i Follebu (Gausa med korridor langs Nevrådalen og mot boligområder ved 
Follebutunet) utvides slik at friområde ved Blåbærvegen inngår.  

 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 
Planutvalget tar foreliggende kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Gausdal 
kommune til etterretning.  


