
Planprogram for utarbeiding av 

Kommunedelplan løyper 

i Gausdal kommune

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1.1 Bakgrunn

Gjeldende løypeplan, som er en del av Lokal forskrif for  rrk av motorkjøretøyer i rtmark og på 

islagte vassdrag i Garsdal kommrne  le vedtat av Garsdal  kommrnestyre 26.11.91 og revidert 

09.06.98. Det har vært foretat noen endringer i løypeplanen eter den td, men det  egynner å  li 

noen år siden man har hat en frllstendig revisjon av løypeplanen.  Gjennom disse årene har det 

skjedd mye når det gjelder;  interessen for å gå på ski, kvalitet og omfang av preparerte løyper, 

reiselivssatsing og hytert ygging og hyteeiernes og trristenes preferanser.  I tllegg har man i 

Garsdal kommrne fåt store arealer  vernet gjennom prosessen med eta lering av Langsra 

Nasjonalpark.  Garsdal  kommrne har derfor set  ehov for å  revidere løypeplanen og i sak 55/13 

vedtok Planrtvalget i Garsdal at ar eidet med revisjon av løypeplanen skrlle iverksetes.

Planrtvalget nedsate ei ar eidsgrrppe som skrlle  se på  fremtdig statrs tl løypeplan i Garsdal 

kommrne.  Ar eidsgrrppa som  estår av leder av planrtvalget,  samt 3 representanter fra 

administrasjonen (land rrk, plan og miljø) har foreslåt at løypeplanen for Garsdal kommrne 

rtar eides som en kommrnedelplan. Dete med hjemmel i § 11-1 i Plan- og  ygningsloven, hvor det 

står at det kan rtar eides kommrnedelplan for  estemte områder, temaer og virksomhetsområder.

Løypeplanen skal avklare  forhold knytet tl  rrk av motorkjøretøyer  i rtmark tl oppkjøring  og 

preparering av løyper. Hjemmelsgrrnnlaget for Løypeplanen er Nasjonal forskrif for  rrk av 

motorkjøretøyer i rtmark og på islagte vassdrag § 3, 3. ledd hvor det står at kommrnestyret kan gi 

 estemmelser om kjøring som er nevnt i § 3  -g  herrnder om områder, traseer, sesonglengde, 

tdsprnkter for kjøring, rtstyr m.v. nnder § 3  okstav   og e ) står det at - Motorkjøretøy kan på 

vinterføre nytee  t c) traneport eom er nødvendig for drif av turietantegg (overnatnge- og 

eerveringeeteder) eom ikke tigger  t  røytet  itveg,  e)oppar eiding og preparering av ekitøyper og 

eki akker for attmennheten og for konkurraneer når det foretae av kommuner, hjetpekorpe, idretetag,

turtag etter turiet edrifer .

Kommrnedelplan løyper i Garsdal kommrne vil ikke være en del av Kommrneplanens arealdel og vil 

følgelig ikke være jrridisk  indende i forhold tl arealdisponering. Brrk av motorkjøretøyer i rtmark 

krever videre grrnneiers tllatelse, jf motorferdsellovens § 10.

Iht § 11-13. i Plan og  ygningsloven skal det rtar eides planprogram. Planprogrammet skal  l.a gjøre 

rede for formålet med ar eidet, planprosess med frister og deltagelse og opplegg for medvirkning. 

Planprogrammet skal legges rt på høring. 



1.2 Formål

Planar eidet skal føre frem tl ny og fremtdsretet Løypeplan for Garsdal kommrne -  ehandlet og 

vedtat som kommrnedelplan med hjemmel i Plan og  ygningsloven ( P l) og Nasjonal forskrif for 

 rrk av motorkjøretøyer i rtmark og på islagte vassdrag.  

Fysisk aktvitet, rekreasjon og trening er svært viktg i et folkehelseperspektv. Ny løypeplan for 

Garsdal kommrne skal derfor sikre mrligheten for et godt og  redt tl rd av løyper for  åde 

 efolkningen  og tlreisende i Garsdal kommrne.  Dete være seg  åde skiløyper og løyper for 

hrndekjøring.  Planar eidet og ny løypeplan må videre avklare andre   ehov for løypetrasere, det 

være seg transportløyper tl trrist edrifer som ikke ligger tl  røytet  ilveg  og forsvarets 

treningsløype for motorkjøretøy ved Kitl r. 

Ny løypeplan i Garsdal må være fremtdsretet.   an ser at svært mange ønsker å gå på ski og svært 

mange  enyter skiløypene i dag. Det viser seg også at for mange som investerer i hyter i området, 

så er gode skiløyper avgjørende for hvor de vil  ygge.  ange trrister kommer også tl Garsdal for å 

gå på ski. I et næringsperspektv er derfor et godt rt ygd løypenet viktg.  

Det er videre viktg at det  lir tat hensyn tl natrr- og miljøverdier i ar eidet med ny løypeplan og at 

man har et diferensiert tl rd med preparerte løyper der det er stor rtart  og kvista trrløyper i de 

indre og mer sår are fellområdene. Store deler av Garsdal Vestjell er vernet gjennom oppretelsen 

av Langsra Nasjonalpark. I tllegg tl nasjonalparken er det også store områder som er vernet som 

landskapsvernområde og natrrreservat og det er viktg man i planprosessen involverer 

vernemyndigheten og at ny løypeplan ivaretar formålet med vernet og er i tråd med 

verne estemmelsene. For å få en god løypeplan er det videre viktg å involvere  løypelag, idretslag, 

trristdestnasjonene og  rrkerne på en god måte.

2. PROSESS, ORGANISERING OG MEDVIRKNING

2.1 Prosess

Vedtak om iverksetng av ar eid med ny Løypeplan Okto er 2013

ntar eide planprogram – Planprogram på høring Janrar -  fe rrar  2014

Varsel om oppstart av planar eid Fe rrar  2014

Frist innspill tl planprogram og innspill tl ny løypeplan 30. mars 2014 

Godkjenning av planprogram April 2014

ntar eide forslag tl ny løypeplan:  vrrdering av innspill tl

løypeplan, herrnder drøfing og møter med parter i saken. April – mai 2014

Første gangs politsk  ehandling og rtlegging av forslag tl 

Løypeplan tl høring Jrni 2014

Frist innspill tl planforslag Argrst  2014



Behandling av innspill tl plan og fremlegging av plan 

for politsk slrt ehandling Septem er 2014

2.2 Organisering

 Kommrnestyret – Prosjekteier og vedtaksmyndighet

 Planrtvalget - Styringsgrrppe og planmyndighet 

 Ar eids grrppe - - Leder for planrtvalget og 3 representanter fra administrasjonen        

                                                            (land rrk, plan, miljø),

 Sekretariat – Land rrkskontoret i Lillehammerregionen og Teknisk enhet.

Planrtvalget  i Garsdal er planmyndighet og legger planprogrammet rt på høring. Det er også 

Planrtvalget  som godkjenner endelig planprogram.  Planrtvalget  i Garsdal tar forslag tl ny 

løypeplan opp tl 1. gangs  ehandling og legger  rt forslaget på høring.  Ny løypeplan legges frem for 

endelig  ehandling i Kommrnestyret.

Det er sat ned ei ar eidsgrrppe  estående av leder for planrtvalget og 3 representanter fra 

administrasjonen (land rrk, plan, miljø), men det er Rådmannen som legger frem Kommrnedelplan 

for løyper  for politsk  ehandling.

2.3 Medvirkning

For at man skal lykkes med å få en god og fremtdsretet løypeplan er det viktg med god medvirkning

fra følgende grrpper: 

- lag og foreninger som står for oppkjøring av skiløyper , det være seg idretslag, løypelag og 

løypekomiteer  m. f, 

-   rrkerne av løypene -enten det er tl trening,  rekreasjon eller konkrrranse-, 

- retghetshavere og forvaltningsmyndighetene  for rlike verneområder – f. eks Fjellstyret/Statskog,  

styret for Langsra nasjonalpark og Fylkesmannen i Oppland. 

Planprosessen følger  estemmelsene i Plan og  ygningsloven og planprogrammet legges rt på 

høring. I planprosessen har man lagt avgjørende vekt på at det skal være rikelig med td og 

mrligheter for å komme med innspill, og td tl drøfinger og avklaringer av de innspillene som 

kommer i denne fasen frem tl forslag tl løypeplanen legges fram for 1. gangs  ehandling . Dete for 

at man skal ha et så godt grrnnlag som mrlig for å rtar eide forslaget tl ny løypeplan som skal 

legges rt på høring.  

I for indelse med varsel om oppstart og rtsending av planprogrammet på høring vil også gjeldende 

løypeplan  li sendt rt som et grrnnlag for å komme med innspill tl ny løypeplan.  Gjeldende 

løypeplan er et godt rtgangsprnkt og det vil variere fra område tl område i hvor stor grad det er 



 ehov og ønskelig med endringer.  I områder hvor løypeplanen  erører verneområder ; Langsra 

nasjonalpark , landskapsvernområder og natrrreservater  vil  innspill og forslag tl ny løypeplan  li 

gjennomgåt med forvaltningsmyndigheten for disse verneområdene. 

  3 INNHOLD

Gjeldende løypeplan var en del av Lokal forskrif for  rrk av motorkjøretøyer i rtmark og på islagte 

vassdrag i Garsdal kommrne og i for indelse med de verneprosessene som har vert gjennomført de 

siste årene har gyldighetsområdet for den lokale forskrifen  lit svært  egrenset og derfor ønsker 

Garsdal kommrne at ny Løypeplan  ehandles som en kommrnedelplan. Hjemmelsgrrnnlaget for 

 estemmelsene om oppkjøring og preparering av løyper er § 3, 3. ledd i Nasjonal forskrif for  rrk av 

motorkjøretøyer i rtmark og på islagte vassdrag. 

I gjeldende  plan har de rlike  løypene vert defnert som: 

- Preparert tøype. Løyper eom kan prepareree med tøypemaekin etter enøecooter og eom kan kjøree 

jevntig. 

-S kka tøype. Løyper eom er merket med e kker. ian kjøree for etereyn av e kkinga.

-S kka DNT tøype. Løype eom er merket med e kker av Den Noreke Turieforening. ian kjøree for 

etereyn av e kkinga.  

-Traneporttøype. Løyper der det kan foregå traneport eom er nødvendig for drif av turietantegg eom 

ikke tigger  t  røytet  itveg. Løypene kan e kkee.

-Hundetøype. Løyper epeeiett  tpaeeet trekkhundkjøring og kan kjøree eter  ehov. Trekkhundtøypene 

ekat ikke prepareree maekinett i  da mettom 15. aprit og frem  t det er  armark om våren. Løypene 

kan e kkee

-Bettevogntøype. Løype eom Sam anderegimentet på Jøretadmoen kan  ruke ved opptæring av 

 ettevognejåfører. 

En defnering av rlike type løyper vil  li videreført i den nye planen. Brrken av Beltevognløype for 

forsvaret har endret seg siden gjeldene løypeplan  le vedtat og videre  ehov og hjemmel for å 

videreføre denne  type  «treningsløype for motorkjøretøy» må derfor  avklares i ar eidet med ny 

løypeplan.

Det vil  li rtar eidet plan estemmelser tl den nye løypeplanen herrnder områder, trasèer, 

sesonglengde, tdsprnkt for kjøring, rtstyr for preparering m.v.



4 ØKONOMI

Tiltak Kostnad

ntar eiding av plan 60.000,-

Digitale kart 20.000,-

Annonsering 5.000,-

 øter 10.000,-

Trykking kart 5.000,-

Sum 100.000,-

5 KONSEKVENSUTREDNING

Eter motorferdselslovens § 1 er formålet med loven « rt fra et samfrnnsmessig helhetssyn å 

regrlere motorferdselen i rtmark og vassdrag med sikte på vern av natrrmiljøet og fremme 

trivselen». Av forar eidene tl loven fremgår at  egrepet «natrrmiljø» skal forstås i videste  

 etydning. Det omfater  åde natrrlandskap med mark, planteliv og dyreliv og andre miljøverdier 

som ren lrf, rent vann, landskap stllhet og ro. Formrleringen «fremme trivselen»  inne ærer også 

at loven også skal ta sikte på å tlgodese rekreasjonsverdier, frilrfsliv og natrropplevelser.  Saker 

eter motorferselloven skal videre  ehandles eter Lov om forvaltning av natrrens mangfold 

(Natrrmangfoldloven). 

Gjennom de verneprosessene som har vært gjennomført i for indelse med oppretelsen av Langsra 

Nasjonalpark og tlhørende verneområder er det gjort et omfatende rtredningsar eid knytet tl 

rlike verneverdier og verneverdiene er vrrdert i forhold tl  estemmelsene om motorferdsel i 

verne estemmelsene. Det vil videre være en tet  dialog med vernemyndighetene i for indelse med 

ar eidet med ny løypeplan.  

Planmyndigheten mener derfor at hensynet tl natrr og natrrmiljø vil  li ivaretat gjennom 

vrrderinger  eter  otorferdselloven og Natrrmangfoldloven, og at verneverdiene og 

konsekvensene er tlstrekkelig kartlagt og vrrdert i for indelse med verneplanprosessen som  le 

gjennomfør i for indelse med oppretelsen av Langsra nasjonalpark. Planmyndigheten legger derfor 

ikke opp tl at det gjennomføres egen konsekvensrtredning for dete planar eidet. 


