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SAMMENDRAG: 
 
Riksantikvaren har sendt på høring et forslag om områder som skal være med i et register 
for «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse». Gausdal kommune er berørt av 
landskap 10. Dokkfløy-Murudalen, med hensyn til elgfangsthistoria som den viktigste 
begrunnelsen. Landskapet omfatter en stor del av Gausdal Vestfjell og lia ned mot Vestre 
Gausdal. Kommunedirektøren har ikke innvending mot forslaget på visse betingelser:  
- Området avgrenses noe i lia ned mot Vestre Gausdal 
- Kommunen må bestemme om området skal vises i kommuneplanens arealdel som 

egen hensynssone 
- Sentrale myndigheter etablerer økonomiske virkemiddel som stimulerer 

kunnskapsformidling og aktivitet i tilknytning til disse verdiene. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn og formål 
Riksantikvaren har oversendt høringsbrev om «Kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse i Oppland» (heretter benevnt KULA), med frist for uttalelse 1. september 2021. 
Link til høringsutkastet: https://hdl.handle.net/11250/2753317 
 
Høringsforslaget omfatter 18 landskap. Ett av dem gjelder Gausdal kommune, område 10. 
Dokkfløy og Murudalen. Det berører også kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. 
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Riksantikvaren utarbeider et omfattende register over KULA-områder, etter forslag fra 
fylkeskommunene og på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Formålet er å ivareta 
nasjonalt viktige landskap som det må tas særlige hensyn til i areal- og sektorplanlegging.  
 
Det er et mål at kommunene skal forvalte KULA-områdene med egne virkemiddel, der plan- 
og bygningslova er viktigst. Hovedtiltaket er at områdene legges inn i kommuneplanens 
arealdel som hensynssone c) med særlig hensyn til landskap og med egne retningslinjer. Det 
anbefales også å utarbeide egne bestemmelser for landskapa.  
 
Landskap 10. Dokkfløy og Murudalen 
Området er i vedlagte høringsutkast omtalt på side 52-55. Det ligger innenfor kommunene 
Gausdal, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. Arealet er 637 kvadratkilometer. For Gausdal sin del går 
det fra Dokkfløyområdet over mot Auggedalen, og hele strekningen oppover på vestsiden av 
Jøra i Vestre Gausdal og videre oppover vestsida av Espedalen. Det går så over i Sør-Fron og 
oppover til Murudalen. Fra Dokkfløy strekker det seg også oppover Dokkfaret forbi 
Liomsetra og til kommunegrensa mot Øystre Slidre i nordvest (sjå kart på vedlagte link s.55). 
En god del av området i Gausdal ligger innafor Langsua nasjonalpark og Espedalen 
landskapsvernområde. Den nasjonale interessa er i hovedsak knytta til elgfangsten, med 
hellemaleri og helleristninger av elg, boplasser ved vatna, og mange fangstgroper. 
Landskapet har vært brukt til elgfangst sammenhengende gjennom 10 000 år. 
 
I området er det også spor etter omfattende jernutvinning, men dette er ikke hovedformålet 
for registreringa.  
 
Viktige punkt for planlegging og forvaltning av dette landskapet (sitat fra høringsforslaget): 
 «Slitasje og skade i samband med auka turiststraum bør unngåast ved at kommunane 

planlegg tilretteleggingstiltak med tilhøyrande skjøtselsavtaler i samarbeid med 
bedriftsnettverket. 

 Områda tett på og mellom dei store fangstanlegga bør i hovudsak haldast frie for 
større tiltak, slik at trekkruta til elgen kan opplevast som eit samanhengande og 
heilskapleg kulturmiljø. 

 Hellemåleria må sikrast (gjelder ikke Gausdal – kommunens kommentar). 
 Arbeidet med å etablere ein innfallsport til Langsua nasjonalpark på Verksodden i 

samråd med nasjonalparkstyret bør vidareførast. Tilrettelegging av og informasjon 
om kulturmiljø i området er ein del av dette arbeidet.» 

 
Andre uttalelser 
Langsua nasjonalparkstyre har oversendt sin uttalelse i brev den 17.06.2021. De stiller seg 
positiv til forslaget. De viser til at den nye kunnskapen må inngå i deres formidling på 
Kittilbu, Verksodden og langs Jotunheimvegen, og gi bedre grunnlag for aktivitetstilbudet. De 
ønsker at området utvides nordover og sørover fra Dokkfaret. De utfordrer sentrale 
myndigheter på å etablere økonomiske tilskuddsordninger for at en kan utvikle aktiviteter 
knytta til disse kvalitetene.  
 



  
 
 

  
 
 

 

 
VURDERING: 
 
Planutvalget har i sak 4/18 den 19.01.2018 avgitt en foreløpig uttalelse til et foreløpig forslag 
fra fylkeskommunen. Da var det forslag om to områder i Gausdal (delvis overlappende): 
Dokkfløy (jernvinnelandskap) og Dokkfløy-Murudalen (elgfangstlandskap). 
Jernvinnelandskapet er ikke med i det nye forslaget som et eget landskap.  
 
Planutvalgets vedtak i 2018: 

1. «Planutvalget i Gausdal stiller spørsmål ved behovet for å lage egne hensynssoner i 
kommuneplanens arealdel for kulturhistoriske landskap. 

2. Det må lages retningslinjer for områdene som sikrer forutsigbarhet, og at en ikke 
legger unødige restriksjoner på nye tiltak som ikke ødelegger kjente kulturminner.  

3. Foreløpig avgrensing bør settes som vist på kartvedlegg. For området Dokkfløy-
Murudalen tilrås det største området, forutsatt at det ikke settes strenge 
retningslinjer i forhold til nye tiltak.» 

 
Ved forrige behandling stilte administrasjonen spørsmål ved om prosessen hadde vært god 
nok. Dette fordi vi følte at kommunene hadde vært lite involvert, og det var ikke noe 
informasjon til grunneiere og publikum. Det samme gjelder nå, det har ikke vært noen videre 
prosess før høringsforslaget sendes ut.  
 
Kommunen har også stilt spørsmål ved om det er behov for KULA som et eget tema inn i 
kommuneplanens arealdel. Størsteparten av området som berører Gausdal ligger innafor 
områder som er verna i medhold av naturmangfoldlova (Langsua nasjonalpark og Espedalen 
landskapsvernområde). Øvrige areal har formålet landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i 
kommuneplanens arealdel. Vi stiller spørsmål ved om det er behov for flere lag med 
hensynssoner oppå hverandre. Faren er at dette kan gi enda mer byråkrati ved 
saksbehandling om nye tiltak. Forvaltning av utmarksareal er allerede veldig fragmentert og 
komplisert med mange instanser. Som eksempler nevner vi at dette ikke må medføre 
ytterligere begrensninger på utøvelse av bruksrettigheter i statsallmenninga eller bruk av 
motorkjøretøy ved frakting av skutt elg.  
 
Samtidig er det klart at økt oppmerksomhet om disse landskapene øker vår egen bevissthet 
om verdiene som ligger her. For reiselivet kan slik oppmerksomhet være positivt, og gi 
grunnlag for økt turisme blant de som har spesiell interesse for temaet. Dette er en type 
turisme med økt etterspørsel. Randsfjordmuseet/Kittilbu Utmarksmuseum ser store 
muligheter for økt trafikk og bedre muligheter for å spre kunnskap om eldre tiders bruk av 
utmarka. Vi viser også til uttalelsen fra Langsua nasjonalparkstyre, som støtter opprettelsen 
av KULA-området ut fra tilsvarende hensyn.  
 
Langsua nasjonalparkstyre har et godt poeng når de viser til behovet for at sentrale 
myndigheter etablerer støtteordninger som lokale aktører kan benytte for å spre kunnskap 



  
 
 

  
 
 

 

og informasjon om disse kvalitetene, og etablere aktiviteter som er i tråd med disse 
verdiene.  
 
Den konkrete avgrensinga av området er vanskelig å vurdere på et så grovt kartgrunnlag. 
Området er svært stort, og vi ser det ikke som nødvendig å trekke grensa så langt ned i dalen 
som det er gjort for store deler av Vestre Gausdal. Dette er private områder med aktiv 
skogsdrift, og den bør det ikke legges ytterligere begrensninger på. 
 
Konklusjon 
De samla konsekvensene av å opprette et KULA-register er administrasjonen usikker på. Å 
samle kunnskap og gi økt interesse for disse kvalitetene er positivt, Dette kan være med å 
fremme økoturisme og gi økt aktivitet uten å ødelegge verdiene.  
 
Kommunene har ansvar for forvaltning av områdene gjennom kommuneplanens arealdel. 
Det er viktig at regionale og nasjonale myndigheter viser respekt for dette. At et så stort 
område kommer inn i et KULA-register må ikke medføre at det gir myndighetene enda en 
innsigelsesrett i arealdisposisjonssaker. Dette er kun et register og må brukes som det. Det 
må derfor også være opp til hver enkelt kommune om en vil ta området inn i 
kommuneplanens arealdel med egen hensynssone. Det bør skje etter vurdering av lokale 
forhold, anna vern/sikring av området m.m.  
 
Avgrensinga av landskap 10 er vanskelig å vurdere i detalj på et så grovt kart som er lagt 
fram her. Kommunen vil be om at spesielt grensa i øst mot Vestre Gausdal vurderes nøye, og 
trekkes noe lengre opp i lia på de private skogområdene.  
 
Regionale myndigheter anmodes om å etablere tilskuddsordninger som fremmer tiltak og 
kunnskapsformidling i tilknytning til disse kulturlandskapsverdiene.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1. Gausdal kommune har ikke innvending til at landskapet Dokkfløy-Murudalen blir en del 

av registeret «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse», på visse forutsetninger.  
 

2. Området bør reduseres noe i lia ned mot Vestre Gausdal, slik at en mindre del av private 
skogteiger inngår i landskapet.  
 

3. Kommunen må stå fritt i om de vil ta dette landskapet inn i kommuneplanens arealdel 
med egen hensynssone. 
 



  
 
 

  
 
 

 

4. Sentrale myndigheter oppfordres til å etablere økonomiske virkemiddel som stimulerer 
til kunnskapsformidling og aktivitetsopplegg som fremmer kulturverdiene og gir økt 
aktivitet på en måte som ikke reduserer verdiene.  

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 55/21 den 18.08.2021. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 

1. Gausdal kommune har ikke innvending til at landskapet Dokkfløy-Murudalen blir en del 
av registeret «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse», på visse forutsetninger.  
 

2. Området bør reduseres noe i lia ned mot Vestre Gausdal, slik at en mindre del av private 
skogteiger inngår i landskapet.  
 

3. Kommunen må stå fritt i om de vil ta dette landskapet inn i kommuneplanens arealdel med 
egen hensynssone. 
 

4. Sentrale myndigheter oppfordres til å etablere økonomiske virkemiddel som stimulerer til 
kunnskapsformidling og aktivitetsopplegg som fremmer kulturverdiene og gir økt aktivitet 
på en måte som ikke reduserer verdiene.  


