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PLANPROGRAM FOR TEMAPLAN NATURMANGFOLD FOR GAUSDAL KOMMUNE 2023-2027 
- OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Vedlegg:  
Forslag til planprogram for temaplan naturmangfold for Gausdal kommune 2023-2027 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

1. Søknad til Miljødirektoratet om tilskudd til å ivareta naturmangfold i kommunal 
planlegging 

2. Svarbrev fra Miljødirektoratet: Tilskudd til utarbeiding av kommunedelplan 
naturmangfold 

 
SAMMENDRAG: 
Kommunedirektøren følger med dette opp vedtak i kommunestyret 10.12.2020 og legger 
frem forslag til planprogram for temaplan naturmangfold for Gausdal kommune 2023-
2027. Vedtatt planprogram legges ut til offentlig ettersyn. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I kommunestyremøtet den 10.12.2020 ble det vedtatt følgende tilleggspunkt til sak KS-99/20 
Gausdal kommunes budsjett for 2021, økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for 
2021-2024: 
"Gausdal kommune søker Miljødirektoratet i 2021 om økonomisk støtte til å utarbeide 
en kommunedelplan for naturmangfold. Forutsatt innvilget søknad opprettes en 
arbeidsgruppe som skal arbeide med planen. Det tas sikte på at planen kan gjøres gjeldende 
fra 2023". 
 
Kommunen søkte Miljødirektoratet om midler den 01.02.2021 og fikk tilsagnsbrev om kr 
125.000 den 05.03.2021. Et krav om innvilgelse av midler var at planprogrammet vedtas 
innen 2021.  
 
Det er opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe for planen, med representanter fra byggesak 
og arealforvaltning, og Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Hensikten med planen er 
beskrevet i forslag til planprogram, med mål om å bidra til en mer målrettet avklaring av 
naturmangfoldverdier i kommunens planverk. Dette for å gi en mer helhetlig og forutsigbar 
forvaltning. Den vil også gi en oversikt over hva som er kartlagt av naturmangfold, som 



  
 
 

  
 
 

 

grunnlag for tiltak fremover og kunnskapsbaserte prioriteringer. Langsua nasjonalpark 
inkluderes ikke i planen, ettersom det allerede foreligger en oppdatert og utfyllende 
skjøtselsplan for området. 
 
VURDERING: 
En temaplan naturmangfold vil være et virkemiddel for å sette naturmangfoldet på den 
lokalpolitiske dagsorden, og etablere en lokal forankring og medvirkning i utvelgelsen av 
prioriteringer i kommunen. Innhold, mål og tiltak i planen vil følge retningen i 
kommuneplanens samfunnsdel og FNs bærekraftsmål.  
 
Planen utformes som en temaplan.  Det er utarbeidet utkast til planprogram der omfang, 
innhold, sentrale utfordringer, organisering, medvirkning, fremdrift og rammer er beskrevet. 
Planprogrammet skal ligge ut til offentlig ettersyn før det kan vedtas. Kommunedirektøren 
foreslår at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Som det går fram av planprogrammet, skal det være en tverrfaglig arbeidsgruppe som 
utarbeider planen. Formannskapet og planutvalget vil orienteres underveis i arbeidet. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
Forslag til planprogram for temaplan naturmangfold for Gausdal kommune 2023-2027, 
datert 13.09.2021, legges ut til offentlig ettersyn. 


