
Gausdal kommune       Østre Gausdal, 04.10.2020 

Vestringsvegen 8 

2651 Østre Gausdal 

 

Klage på vedtak: Detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligområde 

sak nr. 54/20 

 

Vi vil av flere årsaker påklage vedtaket om detaljregulering for Fjerdumskogen boligområde. 

 

Innspillene vi har kommet med, har ikke blitt tatt godt nok hensyn til. Reguleringsprosessen 

bærer preg av lite informasjon og dårlig involvering av grunneier.  

 

Det som er regulert til anna enn LNF på eiendommen g/bnr. 226/1 Engeland, er for det meste 

vegareal. Vegen er foreløpig bare til fire boligtomter, altså ikke høg utnytting. Vegarealet er 

regulert på et innmarksbeite som er høgst nødvendig å ha for gardsdrifta. Vi har per i dag for 

lite innmarksbeite, selv om det aller meste av besetningen går på utmarksbeite tre måneder i 

året. Innmarksbeitet er verdifullt vår og høst når det er for tidlig eller for seint i utmarka. Vi 

har ikke noe beite å miste til utbygging, selv om det blir snakk om mindre arealer. Det finnes 

ikke aktuelle arealer for eventuelt makeskifte. Ny driftsbygning er under oppføring nå og 

oppgradering av beiter står for tur de kommende årene. 

 

Beitebasert storfekjøtt- og livdyrproduksjon er bærekraftig ressursutnytting. Dette er noe 

forbrukere etterspør, og noe kommunen burde være mer positiv til. Beitemark binder mye 

karbon i jorda og har ofte høgt biologisk mangfold. Det er viktig å ta hensyn til i dagens 

samfunn.  

 

Noe av beitet står som skog i arealressurskartet/AR5. AR5-kartet er altså feil. Vi regner med 

det er vurdert som mer greit å regulere veg der det er skog og ikke beite. Det er viktig at 

beslutninger tas på grunnlag av faktiske forhold i terrenget og ikke et dårlig/feil kart. Bilder 

av beitet er vedlagt. 

 

Med tanke på framtidig ny adkomstveg til g/bnr. 226/2 Granbakken kommer denne også i 

konflikt med kulturminner. Det er rydningsrøyser og steinmurer, som ikke er kartfesta, i 

skissert trasé. Disse er freda om det ikke bevises at de er yngre enn fra 1537. I 

kulturminneloven § 4 står det at spor etter åkerbruk av alle slag, som rydningsrøyser, veiter og 

pløyespor, gjerder og innhegninger og jakt-, fiske- og fangstinnretninger fra oldtid og 

middelalder (inntil år 1537) er freda.  

 

Det er urimelig at g/bnr. 226/1 Engeland skal miste beiteareal på grunn av at 

naboeiendommen g/bnr. 224/179 er kupert. Der bør vegen bygges hvis grunneier er enig. Hvis 

eiendommen er uegna bør det ikke bygges noen veg. 

 



Arne Engeland, eier av 226/1 Engeland 

Jon Sivert Engeland, neste generasjon og involvert i drifta 

 

 

 

Vedlegg:  

Bilder av beite, røys og mur.  

Kartskisse av beitet der AR5 er feil. 

Kartskisse med røys, mur og foreslått grense for regulering/utbygging. 

 

 

  



 
Beitet er AR5 er feil, sett mot nordvest. 

 

 
Beitet der AR5 er feil, sett mot øst. 

 



 

 
Mur. 

 

 
Mur. 

 



 
Røys og mur. 

 

 
Røys. 

 



 
Røys. 

 

 
Røys. 

 



 
Røys. 

 

 
Beitet som er skog i AR5. 

 



 
Vi vil ikke ha inngrep vest for den røde streken. 


