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Høringsuttalelse på Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 

 

Gausdal Nordfjell er eid og brukt av mange grunneiere. Og mange av eierne slipper dyr i området på 
sommeren, uten at de er med i noe sankelag eller beitelag. Jeg er en av de som har seter, er deleier i 
Gausdal Nordfjell og Torsdalen Setersameie, og slipper storfè fritt i fjellet. Ovennevnte kommuneplan 
favner vidt, men særlig fire ting har jeg sett som viktige å få med: 

 

1) Sammen om bærekraftig arealbruk. Som skrevet i planen, side 11, er det nå flere 
fritidsboliger enn boliger i Gausdal, de aller fleste på Skei/Austlid. I tillegg er ca 1500 nye 
ferdigregulerte fritidsboliger klare i samme området. Til sammen gir dette et vesentlig større 
press på naturen enn hittil. Side 17 i planen står det at «vi må hindre nedbygging av naturlige 
ressurser og viktige økosystemer, dyrka/dyrkbar jord, myr og sammenhengende 
naturområder (utmarksbeite, fjellområder og friluftsområder». Herunder hører fjellvannene 
våre, og det må komme fram i denne planen.  
 

2) Sammen om grønnere kommune. «Balanse i videre fritidsboligutvikling med fokus på 
naturens tålegrense», side 16. Jeg mener at dette er for passivt, og at det må styres slik at 
man ikke er i nærheten av noen tålegrense. En tålegrense er ofte subjektiv, og om den 
tråkkes over, er det umulig å hanke inn igjen. Derfor bør det ikke godkjennes flere nye 
hyttefelter denne planperioden, men heller fortette eksisterende felt. 
 

3) Jeg kan ikke se at lys-forurensing er tatt inn i planen. Her må vi ha et regelverk som hindrer 
unødig og generende lys. Dette er spesielt viktig for å skjerme de gamle bebyggelsene 
utenfor regulerte områder. Lys rettet mot områder som ikke har belysning fra før i særlig 
grad, kan være til stor sjenanse . Det kan best forhindres dersom føringer rundt 
problematikken er fastlagt på forhånd. 
 

4) Jeg slipper ammekyr med kalv og åringer fritt i fjellet. Jeg ser derfor at konfliktnivået øker i 
takt med utbygginger og mer folk overalt. Uvitenhet rundt løshunder og hunder generelt i 
møte med ku, gjerder, støy, åpne grinder, jaging av ku/kalver med sykkel, skade på biler osv. 
gjør at det blir mer og mer krevende å slippe dyr i fjellet. Regulering av nye fritidsboliger må 
derfor stoppes i inneværende planperiode for Skei/Austlid. 
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