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PLANPROGRAM FOR TEMAPLAN NATURMANGFOLD FOR GAUSDAL KOMMUNE 2023-2027  
 
Vedlegg:  
Planprogram for temaplan Naturmangfold for Gausdal kommune 2023-2027 
 
SAMMENDRAG: 
Formannskapet vedtok i møtet 22.september 2021 å legge forslag til planprogram for 
temaplan naturmangfold for Gausdal kommune 2023-2027, ut til offentlig ettersyn. Dette 
ble annonsert i GD og utsendt til aktuelle høringsinstanser, med høringsfrist 15.november. 
Det har kommet 3 uttalelser til planforslaget innen fristen. Disse er referert i 
saksfremlegget med kommunedirektørens kommentarer. Planprogram for temaplan 
naturmangfold for Gausdal kommune 2023-2027 foreslås fastsatt. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunen søkte Miljødirektoratet om midler til utarbeidelse av naturmangfoldplan 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 i løpet av 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, og planen vil være et styringsverktøy i kommunen. Den vil også gi en oversikt 
over hva som er kartlagt av naturmangfold, som grunnlag for tiltak fremover og 
kunnskapsbaserte prioriteringer. Langsua nasjonalpark og tilgrensende verneområder 
inkluderes ikke i planen, ettersom det allerede foreligger en oppdatert og utfyllende 
skjøtselsplan for områdene. 
 
VURDERING: 
Høringsinnspillene er vurdert administrativt og både tekstforslag og innspill på tema er tatt 
inn i planen. Det vises til merknadsvurderingene nedenunder der innspill er gjengitt og med 
kommunedirektørens kommentarer.  
 

Merknad Foreslått tiltak 



  
 
 

  
 
 

 

 
Statsforvalteren i Innlandet (SFIN) 
1. En temaplan for naturmangfold er positivt. En slik plan 
kan bidra til et kompetanseløft og gi verdifull informasjon 
om det lokale naturmangfoldet i kommunen. Planprosessen 
med medvirkning fra innbyggere og andre vil gi økt søkelys 
på naturmangfoldet og verdien av dette. Arbeidet med en 
slik plan, som også legger grunnlag for kartlegging og 
kunnskapsinnhenting, vil heve kompetansenivået i 
kommunen både på administrativt og politisk nivå. 
Kommunen får en bedre mulighet til å foreta prioriteringer 
av naturmangfold, kunne sette søkelys på det som er lokalt 
viktig og sette det i sammenheng med regionale og 
nasjonale naturverdier. Gjennom dette vil kommunen også 
kunne gjøre arealdisponeringer som minimerer 
påvirkningen på naturmangfoldet, og ikke minst vil det 
gjennom en slik plan bli større forutsigbarhet i 
planprosessene.  
 
2. Støtter vurderingen av at eksisterende 
kunnskapsgrunnlag vil bli benyttet som grunnlag for planen 
og at det vil være fokus på å identifisere mulige 
kunnskapshull og å gjennomføre supplerende kartlegginger 
for å tette dem. Anbefaler ulike databaser og navngitte 
rapporter for arbeidet. 
 
3. SFIN regner med at unntaket fra planområdet gjelder 
Langsua nasjonalpark med tilgrensende 
verneområder, og ikke bare nasjonalparken. 
 
4. SFIN oppfordrer kommunen til å vurdere å 
inkludere jordloven, vannforskriften, nydyrkingsforskriften, 
bærekraftforskriften i skogbruket og skogbruksloven 
innunder kap. 2.1. Alle disse vil kunne være relevante for 
vurderinger knyttet til naturmangfoldet i kommunen. SFIN 
forutsetter også at verne-forskriftene omfattes av punktet 
om naturmangfoldloven. 
 
5. SFIN presiserer at fylkestinget i 2021 skal 
vedta en ny regional plan for vannforvaltning for Innlandet 
og Viken vannregion for perioden 2022 til 2027. Kap. 2.2 
bør derfor oppdateres med ny plan. 
 

1. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tas til etterretning.  
 
 
 
 
 
 
3. Tar inn en mer detaljert 
beskrivelse av unntaket i 
kap. 1.4. 
 
4. Tar inn de foreslåtte 
forskrifts- og 
lovhenvisningene under 
kap. 2.1. samt en presisjon 
om verneforskriftene. 
 
 
 
5. Tar inn presiseringen 
under kap. 2.2. 
 
 
 
6. Tas til etterretning. 



  
 
 

  
 
 

 

 
6. SFIN vil foreslå fremmede arter og naturrestaurering som 
aktuelle deltemaer i planen, på lik linje med trua arter og 
trua naturtyper, kulturlandskap og verneområder. 
 
7. SFIN påpeker at det kunne vært konkretisert hvilke lag og 
foreninger og/eller fagmiljøer som vil bli involvert i arbeidet 
med planen, men det viktigste er at det legges opp til en 
bred medvirkningsprosess. Det er positivt at kommunen 
ønsker å samarbeide med Lillehammer kommune, som også 
er i oppstartsfasen på tilsvarende plan. 
 
8. SFIN vil gjerne ha dialog i planprosessen og kan bistå med 
faglige råd og innspill før planforslaget legges ut på høring. 

 
 
 
7. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
8. Tas til etterretning. 

Innlandet fylkeskommune 
1. En temaplan for naturmangfold vil bidra til å øke 
kompetansen om naturmangfoldet og sette fokus på viktige 
miljøverdier i kommunen. I tillegg vil det også fungere som 
et godt kunnskapsgrunnlag i kommunens planarbeid og 
saks-behandling. Det er et omfattende arbeid å samle inn 
all eksisterende kunnskap, samt skaffe seg ny der det er 
behov for dette, for alle de tema det vil være naturlig å ta 
med inn i en slik plan. Det er positivt at det blir lagt opp til 
medvirkning for å oppnå et godt kunnskapsgrunnlag. Både 
for å samle inn tilstrekkelig informasjon og det å gi 
eierskap/forankring til temaplanen. 
 
2. En temaplan er ikke juridisk bindende. Det er derfor 
nødvendig at føringer i temaplanen tas inn i andre planer og 
utredninger, slik at den blir et reelt styringsverktøy.  
 
3. Det at kommunen ønsker å samarbeide med Lillehammer 
kommune er fordelaktig. Foruten erfaringsdeling, er det 
også viktig at man ser naturmangfoldet i en større 
geografisk sammenheng, der viktige naturverdier kan 
strekke seg over kommunegrenser. Dette er i tråd med 
naturmangfoldloven §10 om økosystemtilnærming og 
samlet belastning. 
 
4. Fylkeskommunen ønsker at det legges vekt på 
landskapsøkologiske funksjonsområder. Eksempler på slike 
funksjonsområder er kantsoner, bekkedrag, skogsområder, 
dammer, våtmarker og trekkveier. Fylkeskommunen håper 

1. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tar inn en presisering på 
dette i kap. 1.3. 
 
 
3. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tar inn en presisering på 
dette i kap. 4.1 og bytter ut 
ordet «grøntkorridorer» 
med «økologiske 
funksjonsområder». 



  
 
 

  
 
 

 

 
at det kartlegges viktige økologiske funksjonsområder for 
jaktbart vilt, dersom det er kunnskapshull om dette. 
 
5. Fylkeskommunen mener det er bra at regional 
vannforvaltningsplan er lagt til grunn som regional føring 
for arbeidet. Under nasjonale regelverk og retningslinjer 
oppfordres det til å føre opp vannforskriften og rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag. Det gjøres oppmerksom 
på at den regionale vannforvaltningsplanen er under 
revisjon, og vil fra våren 2022 bli regional plan for 
vannforvaltning i Innlandet og Viken vannregion 2022-2027. 
Det er spesielt FNs bærekraftsmål nr. 6 som er knyttet til 
vannforvaltningsarbeidet og miljøtilstanden i vassdrag. 
 
6. Som ansvarlige for forvaltningen av høstbare arter av 
innlandsfisk og som planmyndighet for de regionale 
vannforvaltningsplanene, er fylkeskommunen spesielt 
opptatt av at viktige miljøverdier i og langs vassdrag blir tatt 
med inn i planen. Eksempler som nevnes: 
-Viktige naturtyper knyttet til vassdrag 
-Kantsoner: hvilken betydning de har, og hvorfor det er 
viktig å ha en god forvaltning av de 
-Opprinnelige og stedegne fiskebestander og forvaltning av 
disse knyttet opp mot bevaring av biologisk mangfold 
-Andre viktige/rødlistede arter knyttet til vassdrag, 
kantsoner og flommark 
-Verna vassdrag: verdier, verneformål, og forvaltning 
-Vannforskriften og regional plan for vannforvaltning – 
miljømål og miljøtilstand i vassdrag 
 
7. I tillegg til planens hoveddel som vil være en helhetlig 
oversikt over verdifulle naturområder og arter i kommunen, 
bør det vurderes å ta inn et kapittel som beskriver relevant 
lovverk (og hvem som forvalter det) og en oversikt over 
tilgjengelige databaser og kartverktøy som det er viktig å 
benytte seg av i forvaltningen. Slik kan temaplanen være et 
godt verktøy også for grunneiere, næringslivet og øvrige 
innbyggere i kommunen, og bidra til en god og riktig 
forvaltning fra alle parter. En viktig rolle i å ivareta jaktbare 
arters leveområder. I den sammenheng håper vi at det 
kartlegges viktige økologiske funksjonsområder for jaktbart 
vilt, dersom det er kunnskapshull om dette.  
 

 
 
 
5. Tar inn presiseringen 
under kap. 2.2. 
Bærekraftsmål 6 tas inn i 
kap. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Dette anses å være en 
naturlig del av 
saksbehandlingsrutiner som 
skal være et eget kapittel i 
planen. 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Naturvernforbundet i Gausdal 
1. Naturvernforbundet setter pris på at Gausdal kommune 
har søkt midler til å utarbeide en temaplan for 
naturmangfold i Gausdal!  
 
2. Tittelen på planen bør signalisere en målsetting om «å ta 
vare på naturmangfoldet» i Gausdal.  
 
3. Dette bør ikke bli en plan som effektiviserer bort 
høringer. Sitat: forenkle saksbehandlingen og skape mer 
forutsigbarhet.  
 
4.  Forbundet håper at planen virkelig vil (sitat:) peke på 
disse (kunnskapshullene) for å kunne ta sikte på at denne 
typen kunnskapshull tettes helt eller delvis. Selv om det blir 
en kostnad knyttet til denne jobben. Forbundet er spente 
på hvordan arbeidsgruppen har sett for seg at planen skal 
være dynamisk.  
 
5. Naturvernforbundet ser med glede fram til å kunne bidra 
positivt med sin naturkompetanse og dialog i løpet av 
vinteren 2021 og våren 2022. Vi vil minne arbeidsgruppa 
om at Naturvernforbundet er den eneste helt uhildede 
organisasjonen i dette arbeidet, - uten eierinteresser og 
uten egennytte, - kun på lag med naturmangfoldet. 

1. Tas til etterretning. 
 
 
 
2. Tittelen på planen ligger 
fast og endres ikke. 
 
3. Ordet «forenkle» byttes 
ut med «kvalitetssikre» i 
kap. 1.1. 
 
4. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
5. Tas til etterretning. 

 
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 og planen blir ikke juridisk bindende.  Det er utarbeidet et 
planprogram der omfang, innhold, sentrale utfordringer, organisering, medvirkning, 
fremdrift og rammer er beskrevet.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
Formannskapet vedtar å fastsette planprogram for Temaplan naturmangfold for Gausdal 
kommune 2023-2027, med endringer etter høring slik det framgår av saksframlegget. 
 
 


