
Intern

Østre Gausdal Sankelag 

V/Jørn Kveine 

Fyksevegen 5 

2651 Østre Gausdal 

 

Gausdal kommune      Østre Gausdal 22.01.2021 

 

 

Vedr: Høringsuttalelse på Kommuneplanens samfunnsdel 

 

Østre Gausdal Sankelag er en sammenslutning av beitebrukere i Østre Gausdal som benytter 
utmarksarealene i områdene fra Raudsjøen i sørvest, nord til kommunegrensa mot Sør-Fron og 
Ringebu og mot vest til Øyer kommune grense.  I sør går grensa mot Lillehammer kommune. 

Laget har det siste åra hatt et aktivt medlemstall på 30-40 gardsbruk som slipper dyr i utmark innen 
disse områdene av Gausdal kommune. 

Statistikk viser at i område beiter hvert år ca. 1450-1600 sau, 2500-3000 lam og 400-500 Storfe fra 
våre medlemmer. 

Siden hovedvekten av dyretallet også benytter området som ligger nord for Rødumsbygda i sørøst og 
Raudsjøen i sørvest, betyr dette at området for størst beitebruk sammenfaller i stor grad med det 
geografiske område i Gausdal som har den største aktiviteten av turisme og fritidsbebyggelse.     

Som beitebrukere er vi derfor svært opptatt av hvilke føringer som legges til grunn i 
kommuneplanens samfunnsdel angående bærekraftig arealbruk, og mål for grønn vekst. 

Som beitebrukere er vi glad for at det i planens arealstrategier fastslås at videreutvikling av både 
fritidsboligbygging og reiselivspolitikkk skal balanseres på naturens tålegrense, og at en har som 
ambisjon å fortette eksisterende hyttefelt framfor å ta nye arealer i bruk.  

Vi ser også at en vil innføre en markagrense i område rundt Skeikampen. Alt dette er også i tråd med 
nasjonale målsetninger om å ta best mulig vare på sårbar natur. 

 

Vi mener imidlertid at målene er for lite bindene, og oppleves som utydelige.  

Hva som regnes som akseptabel tålegrense vil av ulike brukergrupper kunne defineres helt forskjellig. 
Vi mener Gausdal kommune i sin samfunnsdel bør være mye tydeligere på hva som skal ligge i dette. 

Landbruksnæringen er en langsiktig og viktig næring i Gausdal kommune, og vi som beitebrukere 
opplever i økende grad utfordringer med kombinasjonen beiting i utmark, fritidsbebyggelse og 
turisme. 

Slike utfordringer kan være: 
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Økt trafikk og påkjørsler av dyr. Allerede i dag vises det til beregninger gjort av Statens vegvesen at 
en har en døgntrafikk på hovedveien til Skei på 1500 kjøretøy. Veien går gjennom beite områdene 
uten vesentlige sikringstiltak. 

Løshunder som jager dyr, er et økende problem. 

Uegnede og farlige gjerder, blant annet størmgjerder, settes opp rundt mange fritidsboliger. 

 Fritidsbeboere som klager på støy fra bjøller og møkk fra dyr på sine eiendommer er også en økende 
utfordring. 

Vi som næring er likevel helt avhengige av disse utmarksressursene i drifta og de utgjør store verdier 
og grunnlag for opprettholdelse av arbeidsplasser og årsverk i landbruket i Gausdal. Dette så vi blant 
annet i tørkesommeren 2018, da utmarka bidro til å avhjelpe et vanskelig fôrår for svært mange.    

 Det fremgår av Rovdyrforliket fra 2011 at Gausdal er et beiteprioritert område. Videre er 
beitenæringa viktig for biologisk mangfold, og kulturlandskapet.  

Ut fra opplysninger vi har innhentet fra Gausdal kommune, er det pr oktober 2020 allerede en 
planreserve på i overkant av 1300 ledige ferdigregulerte boenheter i området Skei/ Austlid.  Det er 
ytterligere avsatt 180 tomter i overordnet plan  (KPA/KDP) i Skei/Austlid området.  I tillegg kommer 
regulerte tomteområder i Gausdal Vestfjell.  Med en fortsatt utbyggingstakt som de senere år, på 
mellom 70 og 100 enheter har Gausdal dermed en reserve for over 10 år.  Gausdal kommune vil med 
dette ha over 4000 fritidsenheter totalt når eksiterende reguleringer er utbygd. Vi er dermed da 
kommet opp i ett betydelig antall fritidenheter i forhold til folketall i kommunen og sannsynligvis i 
nærheten av tålegrensen. 

Regulering av nye områder før eksisterende er utbygd gir dessuten flere ulemper: 

Økt utbredelse av hytter over ett større areal, gir færre områder der beitedyr har førsteprioritet og ro 
samt totalt mindre beiteareal. 

Økt mulighet for konflikter mellom beitenæring og fritidsbebyggelse, da større geografisk spredning 
gir mindre muligheter for fysisk å kunne skille beiting og turisme med gjerder etc. 

Mer natur vil gå med til infrastruktur som vei gangfelt etc. 

Infrastruktur som vann og kloakk blir mer krevende. 

Andre kommunale tjenester vil også kunne bli mer utfordrende i framtida, dersom forholdet mellom 
fastboende og «fritidsbeborere» forskyves ytterligere. Dette har mange kommuner allerede pekt på 
nå under koronapandemien. 

 

Vi mener derfor det bør sies klart allerede i samfunnsdelen at regulering av nye arealer i kommende 
planperiode er uaktuelt. Videre at ytterligere fortetting av eksisterende regulerte områder først må 
vurderes når nåværende reguleringer er oppfylt utover en viss %.  

 

For 

Østre Gausdal Sankelag 

Jørn Kveine 
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