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HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEDELPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 
 
Styringsgruppa for reisemålsprosessen på Skeikampen ønsker å gi følgende uttalelser til 
høringsforslaget; 
 
Gausdal er også en besøkskommune 
Gausdal kommune som besøkskommune bør komme tydeligere frem på alle områder hvor 
«bo- og arbeidsmarkedsregion» er nevnt (bo-arbeidsmarked og besøksregion) – da Gausdal 
også er en viktig besøksregion både i antall besøkende og økonomisk verdiskaping. 
Bærekraftig reiseliv er en av de områdene som har størst framtidsutsikter.  
 
Økonomisk bærekraft 
 

• Deltindsinnbyggerne 

Fritidsboligeierne som ofte blir verdsatt som «deltidsinnbyggerne», utgjør største 
andelen besøkende. Med 1850 fritidsboliger i Skeikampenområdet representerer de 
ca. 5700 deltidsinnbyggere (beregnet på grunnlag i gjennomsnittlig antall personer i 
fritidsboligen- Kilde: fritidsboligundersøkelsen i 2014). Dette representerer omtrent 
like mange personer som innbyggerne i Gausdal. Fra tidligere undersøkelse (2014) 
vet vi at fritidsboligeierne representerer et vesentlig grunnlag for alle næringsaktører 
på Skeikampen og ellers i Gausdal.  I forbindelse med reisemålsprosessen, som pågår 
på Skeikampen, gjennomføres nå en fritidsboligundersøkelse som vil gi oppdaterte 
tall på fritidsboligeiernes forbruk i og utenfor Gausdal kommune. 

 

• Turisme er en viktig eksportnæring 

Som kjent har antall besøkende turister gått drastisk ned de 10 siste årene pga. færre 
kommersielle overnattingsbedrifter, men de utgjør et avgjørende grunnlag for 
berørte bedrifter. Bedrifter som har turister fra utenlandsmarkeder representerer en 
viktig eksportnæring og gir viktig grunnlag for helårlige arbeidsplasser, da de også gir 
trafikk til Skeikampen i midtuke.   

 

• Videre utbygging 
For å ivareta FNs økonomiske bærekraft og bidra til nye arbeidsplasser, er det viktig å 
legge til rette for fortsatt utbygging i antall fritidsboliger og kommersielle overnatting 
på Skeikampen. For å oppnå størst mulig lokal verdiskaping bør det legges til rette for 
en utbyggingstakt som er avstemt med kapasiteten til lokale utbyggere. Aktørene i 
reisemålsprosessen legger vekt på vesentlig fortetting i sentrumsnære områder, og 
med større variasjon i type boenheter. I de sentrumsnære områder er det viktig å 
bygge leiligheter for kommersiell virksomhet eller leiligheter for salg med gode 
utleiemuligheter.  

 



• Fortsatt utvikling av handel og service 
Fortsatt utbygging er også viktig for å nå en kritisk masse av fritidsboligeiere og 
turister, som vil gi grunnlag for større og ønsket handel- og servicevirksomhet på 
Skeikampen. Skeikampen er en viktig arena og mulighet for økt salg av lokale 
produkter og tjenester. Det er viktig at enkelte tilbud er tilgjengelig på helårlig basis – 
servering/møteplass. 

 
Sosial bærekraft 
Skeikampen er en viktig bidragsyter til en aktiv og helsefremmende fritid for barn, unge og 
voksne i Gausdal. Destinasjonen har en tett kobling til frivillige aktører spesielt innen 
idretten, og er en viktig arena for sportslige arrangementer, konserter og markeder. 
Skeikampen skaper mange arbeidsplasser innenfor bygg/anlegg, handels/service og reiseliv. 
 
Miljømessig bærekraft 
Aktørene på Skeikampen støtter at man skal balansere videre fritidsboligutvikling med fokus 
på naturens tålegrense, ved å fastsette en fjellgrense. Det er viktig å ivareta våre viktigste 
opplevelseskvaliteter og ivareta miljømessig bærekraft. En fjellgrense vil gjøre det enklere 
for grunneierne se hvilke områder som er tilgjengelig for videre utbygging. 
 
Partene på Skeikampen håper at vi gjennom god dialog med kommunen, grunneiere og 
utbyggere, finner en god balanse i videre utvikling slik at ulike hensyn blir ivaretatt. 
 
 
Vennlig hilsen, 
 
Styringsgruppa for reisemålsutvikling på Skeikampen 
Skeikampen Eiendom 
Skeikampen Marked 
Skeikampen Pluss 
Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid 
 
 
 


