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SAMMENDRAG: 

Oppland fylkeskommune på vegne av Riksantikvaren lager nå forslag til et register over 

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) for Oppland. Gausdal er 

berørt av to områder – Dokkfløy (jernvinnelandskap) og Dokkfløy-Murudalen 

(elgfangstlandskap). Områdene er tenkt lagt inn i kommuneplanens arealdel som 

hensynssone. Dette er nå på ei foreløpig høring.  

 

Administrasjonen stiller spørsmål ved behovet for dette. I tillegg er det utarbeida kart 

som viser kommunens forslag, dersom dette skal gjennomføres. Kart for Dokkfløy-

Murudalen er utarbeida i to alternativ, og administrasjonen mener at det største arealet 

er mest dekkende i forhold til formålet med arbeidet.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Bakgrunn 

Riksantikvaren skal på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet etablere et register over 

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA). For Oppland sin del utarbeides dette 

av Oppland fylkeskommune.  



  
 
 

 

 

 

I Oppland er det tidligere pekt ut 13 verneverdige kulturlandskap av nasjonal verneverdi, 

basert på store biologiske og kulturhistoriske verdier. Follebu/Rudsbygd er ett av disse 

områdene. 

 

Riksantikvarens prosjekt skiller seg fra disse ved at her vektlegges landskap som viser 

«fortellinger» om Norge, f.eks. industrilandskap, jakt- og fangstlandskap, landskap preget av 

ferdsel, tidlig turisme osv.  

 

Registeret skal være et kunnskapsgrunnlag for kommuner og andre myndigheter for å øke 

bevisstheten om landskapsverdier og landskapsendringer. Ved å vise hvilke områder som har 

størst nasjonal interesse, vil kulturminnemyndigheten være mer forutsigbar for kommunens 

arealplanlegging og forvaltning av landskap.  

 

Kommunene skal forvalte disse landskapene med egne virkemidler, der plan- og 

bygningsloven er viktigst. Landskapene bør ivaretas i kommuneplanens arealdel, primært ved 

å legge ut områdene som hensynssone c) med særlig hensyn til landskap og bevaring av 

kulturmiljø med retningslinjer til. 

 

Områder i Gausdal 

I Oppland har fylkeskommunen nå et foreløpig forslag til utvalg av områder og med 

geografisk avgrensing. Disse har kommunene blitt orientert om, og med mulighet til å komme 

med en foreløpig kommentar til før det endelige forslaget blir utarbeida av fylkeskommunen. 

Gausdal er berørt av disse to områdene: 

 

 Dokkfløy. Type/hovedformål: Jernvinnelandskap. Sammen med Valdres har Dokkfløy 

vært et av hovedområdene for produksjon av jern i tidlig- og høymiddelalder. Typiske 

JKS-anlegg går igjen i hele området og de mange kullgropene bidrar til at dette er en 

kulturminnetype som preger terrenget og landskapet. Området går i hovedsak fra 

Dokkfløy østover forbi Forsetsetra og nordover til Hellebergsetra. Vi viser til kart 

vedlegg 1. 

 Dokkfløy – Murudalen. Type/hovedformål: Elgfangstlandskap. Nord-Europas største 

elgtrekk. Lang historikk knyttet til elgjakta i området. Datering av 10 000 år gamle 

brente elgbein enestående i norsk sammenheng. De mange kulturminnene gir en unik 

mulighet til å fortelle den sammenhengende historien om en aktivitet som fremdeles 

er svært viktig i nasjonal sammenheng. Vi viser til kart som vedlegg 2.  

 

 

VURDERING: 

Denne saken har kommet noe «bardus» på administrasjonen. Vi har nok ikke helt skjønt hva 

dette innebar ut fra den informasjonen som er sendt ut. Vi har stilt en del spørsmål og uttrykt 

noe skepsis i utgangspunktet. Vi finner det derfor riktig å legge dette fram for politisk organ, 

slik at politisk nivå er orientert og eventuelt kan gi uttrykk for sin mening på et relativt tidlig 

tidspunkt. Etter denne runden vil fylkeskommunen utarbeide et endelig forslag, som sendes på 

offisiell høring.  



  
 
 

 

 

 

Kommunen har stilt spørsmål rundt prosessen, behovet og konsekvensene av forslaget. Dette 

redegjøres det mer for nedenfor. 

 

Behov 

En stor del av kommunens areal som ligger innafor disse to områdene, er verna etter 

naturmangfoldlova (Langsua verneområde), og er således godt sikra mot tekniske inngrep. 

Den delen som ligger utafor verneområdene er LNF-område i kommuneplanens arealdel. Vi 

har drøfta om det er hensiktsmessig og nødvendig å legge flere lag med hensynssoner oppå 

hverandre. Det er også reelt at kulturminnene fra før har et sterkt vern gjennom 

kulturminnelova. Vi ser faren for at dette kan gi enda mer byråkrati ved saksbehandling om 

nye tiltak. 

 

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. For eksempel Randsfjordmuseet/Kittilbu Utmarksmuseum ser store muligheter 

for økt trafikk og bedre muligheter for å spre kunnskap om eldre tiders bruk av utmarka.  

 

Prosess 

Fylkeskommunen har fått oppdraget fra Riksantikvaren, og det har ikke vært lagt opp til noen 

brei prosess om arbeidet så langt. Utvalget er gjort av fylkeskommunen, og kommunene har 

etter vår vurdering vært lite involvert fram til denne foreløpige høringa. Det har ikke vært noe 

informasjon ut til grunneiere og publikum. F.eks. har representanter for fjellstyret stilt 

spørsmål ved om ikke grunneiere/rettighetshavere burde vært involvert. Kommentarer til dette 

har bl.a. vært at dette ikke er noen plan, men en kartlegging av verdier.  

 

Kommuneadministrasjonen har hatt en intern prosess, der en har trukket med representanter 

for forvaltninga av Langsua verneområde, Gausdal fjellstyre og Randsfjordmuseet.  

 

Konsekvenser 

Dette er et område administrasjonen er svært usikker på, og vi får noe vage svar fra de som 

arbeider med dette. Kommuneplanens arealdel skal være redskapet for å forvalte disse 

verdiene, og den er det kommunen som har ansvar for. At et område er utvalgt som 

kulturhistorisk landskap gir regionale myndigheter innsigelsesrett til nye tiltak som kommer i 

konflikt med kulturminnene i området. Dette har de fra før gjennom kulturminnelova, men det 

kan vurderes slik at denne retten nå utvides ved at det kan reises innsigelse mot tiltak som 

endrer landskapet, sjøl om kulturminnene ikke berøres. 

 

Hvordan dette forvaltes i praksis blir derfor helt avgjørende. Det er viktig at det lages gode 

retningsliner for de utvalgte områdene, slik at en har forutsigbarhet for hva som kan skje. 

F.eks. har det vært reist spørsmål om nye tiltak i jordbruket, slik som dyrking, uten at det i dag 

er mulig å gi et entydig svar på dette.  

 



  
 
 

 

 

På den annen side vil areal utenfor de utvalgte områdene ha mindre prioritet for vern. Det kan 

bety at kulturminner utenfor det utvalgte området kan være enklere å få frigitt til fordel for 

andre tiltak. Det ligger således en prioritering av hvilke områder kulturminnene i praksis skal 

ha sterkest vern.  

 

Dokkfløy 

Området er relativt stort. Det innbefatter de viktige områdene mot Dokkfløy og over mot 

Forsetsetra. Avgrensing mot hytteområdene ved Verskei, med muligheter for utvidelse har 

vært et tema. Lengre nordover er det noe mer «glissent» med kjente kulturminner fra 

jernvinneutvinninga, så det er for så vidt et prinsippspørsmål om hvor stort det skal være. 

Spesielt har vi diskutert om arealer på Reinsåsen med store dyrkingsressurser skal være med. 

På vedlegg 1 er det gjort forslag om mindre endringer i avgrensinga av området.   

 

Dokkfløy - Murudalen 

Dette er et svært stort område som strekker seg fra lengst sør i Gausdal (Dokkfløy) og 

nordover til Murudalen/Randsverk. Dette for å vise det store sammenhengende elgtrekket som 

har vart i flere tusen år, og som er synlig i terrenget gjennom svært mange kulturminner knytta 

til elgfangst. Vi har innvendinger til den avgrensinga som er foreslått innen Gausdal, for den 

viser ikke riktig sammenheng i trekket. Det argumenteres for at det er sammenhengende rute 

som går lengre øst i Vestfjellet fra sør, og oppover langs hele veståsen i Vestre Gausdal. I 

tillegg er det et trekk fra Dokkfløy innover Dokkfaret mot Liomseter, som delvis også henger 

sammen med det østre trekket. Vi mener derfor det blir feil når det på forslaget vises som ei 

sone fra Dokkfløy mot Svatsum. 

 

Etter vår vurdering foreligger det her to valg: 

- Utvide området lengst i sør og lengre mot øst for å få med sammenhengen langs vestre 

dalføre. Samtidig bør trekket innover Dokkfaret og over mot Svatsum være med. Dette 

vil på best måte vise omfanget av trekket innen Gausdal. 

- Dersom en ønsker at området skal ha mindre avgrensing, bør den omfatte de mest 

konsentrerte områdene med fangstminner. Da kan området være fra kommunegrensa 

mot Sør-Fron og på vestsida av Vestre Gausdal og omtrent ned til Revsjøvegen. Der er 

den største konsentrasjonen av fangstminner, samtidig som en får med sammenhengen 

mot Murudalen.  

Administrasjonen heller mot det første alternativet som viser den store sammenhengen i 

trekket, forutsatt at retningslinene tilpasses slik at det ikke blir for store restriksjoner på 

virksomhet i området.  

 

Konklusjon 

Rådmannen ser det som positivt at det lages registreringer over områder med stor 

kulturlandskapsverdi. Samtidig stilles det spørsmål ved behovet for å avsette disse som 

hensynssoner i kommuneplanen, ut fra at dette kan medføre mer byråkrati for tiltak i et 

område som likevel har sterkt vern. Det er avgjørende at det lages klare retningsliner, som 

formes slik at de ikke legger unødig hinder for nye tiltak som ligger utenom kjente 

kulturminner. For reiselivet kan dette være positivt ved at det gir økt oppmerksomhet, og 

bidrar til kunnskapsbaserte opplevelser slik som f.eks. Kittilbu Utmarksmuseum står for.  



  
 
 

 

 

 

Rådmannen ber om at det i videre arbeid tas hensyn til synspunktene i saksframlegget, og 

forslag til nye avgrensinger som framgår av vedlegg. For området Dokkfløy – Murudalen 

anbefales det største området.    

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

      vedtak: 

 

 

1. Planutvalget i Gausdal stiller spørsmål ved behovet for å lage egne hensynssoner i 

kommuneplanens arealdel for kulturhistoriske landskap. 

 

2. Det må lages retningsliner 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 retningsliner i 

forhold til nye tiltak.  

 

 

 

Planutvalget behandlet saken den 19.01.2018 sak 4/18 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

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.  

 

 

 


