
Notat:  

Oppsummering og vurdering av høringsinnspill til Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Øyer kommune. 
24.4.2019 

Nr.  Fra Høringsuttalelser: Rådmannens kommentar: 

1 Birgit Wasrud Uenig i klassifisering av område 50 Wasrudmoen:  
- Mener området inntegnet er for stort, består av jorder, 

inngjerdet beite, traktorveger, skog (området brukes aktivt i 
jordbruk/skogbruk)  

- Lurer på hva slags konsekvenser/restriksjoner får 
klassifiseringen?  

- Mener jorder og inngjerdet beiter ikke kan brukes av alle og 
derfor ikke kan klassifiseres som friluftsområde. 

- Har flere innsigelser på så høy verdisetting; lite brukt, kun 
lokale, ikke særegen natur, lite utsikt, høyspentledning, ikke 
stille. 

- Foreslår å fjerne området som friluftsområde fullstendig, om 
det ikke er mulig; krympe området og gi det lavere 
verdisetting 

- Henviser til høringsuttalelsen fra bondeorganisasjonene som 
mener kartleggingen er unødvendig 
 

Etter friluftsloven § 3 kan enhver ferdes til fots i 
innmark når bakken er snødekt eller frosset, med 
unntak av perioden mellom 30. april og 14. 
oktober. 
En slik allmenn vinterferdsel ligger til grunn for å 
definere friluftsområder på innmark på lik linje 
med 
utmarksområder. 
 
Temakartet har ingen juridiske bindinger og er et 
rent kunnskapsgrunnlag på linje med andre rene 
temakart for ulike fagområder. Kartleggingen gir 
dermed ingen økte rettigheter for allmenheten til 
hverken bruk eller tilrettelegging i kartlagte 
områder. Det vil likeledes ikke være restriksjoner 
for grunneiers bruk av arealene.  
 
Kommunen har valgt samme fremgangsmåte som 
øvrige kommuner i området. Kommunen opprettet 
ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
flere virksomheter (kultur, landbrukskontoret og 
teknisk) og med ulik lokalkunnskap om kommunen. 
Vi har først ved høring åpnet opp for at berørte lag 
og foreninger, samt lokalbefolkning/grunneiere 
kan uttale seg til et utkast. Slik at vi på bakgrunn av 



innspillene etter høringen kunne sammenstille et 
sluttresultat.  
 
Øyer kommune vil ferdigstille kartleggingen da 
dette er et nasjonalt oppdrag, hvor Oppland 
fylkeskommune er koordinator for fylket, og de 
bidrar med tilskudd til gjennomføring av arbeidet.   
 
Kartleggingen skal ikke vedtas politisk, men 
informeres om at foreligger. 
Område 50- endres ikke etter høringsinnspill. 
Angående Wasrudmoen endres området til 
kategori B. 
 
 

2 Astrid og  
Per Kristian 
Simengård 

- Sier seg enig i brev sendt på vegne av Øyer-Tretten 
Skogeierlag, Øyer Almenning, Øyer-Tretten Småbrukerlag og 
Øyer-Tretten Bondelag 4.6.18 

- Uenig i verdisettingen av «Morka» (59) og «Holmsetra» (73). 
«Hundberglia» (78) er et viktigere utfartsområde. 

- Synes verdisettingen er tilfeldig, lurer på konsekvenser av 
verdisettingen og påpeker manglende involvering av 
grunneiere 

- Foreslår å skrinlegge kartleggingen evt. starte på nytt i 
samarbeid med grunneiere 
 

Planutvalget vedtok i sak 20/16 at kommunen 
skulle starte opp og gjennomføre kartleggingen og 
verdsetting av friluftsområder. Det er et felles 
prosjekt mellom Lillehammer, Gausdal og Øyer 
kommuner. Alle kommuner i Oppland skulle være 
kartlagt innen 2018. Kommunen har mottatt 
tilskudd til arbeidet. Arbeidet i alle kommunene er 
gjort etter samme mal. Det har ikke vært 
samarbeid med grunneiere for å jobbe fram et 
forslag. Angående konsekvenser av kartlegging – se 
kommentar til innspill 1.  
«Morka» (59) er justert ned fra kategori A til B. 
 

3 DNT v/ Tom Harald 
Hansen 

- Dele område 58 i to, hvor øvre del mellom statsallmenning 
og høyspent klassifiseres som A. 

Område 58 er Ensbymorka. Det er hensiktsmessig å 
ha samme kategori på hver side av 
kommunegrensen. Derfor deles området i to slik at 
nedre del blir Ensbymorka nedre del (58)og øvre 



- Begrunnelse: Henger sammen med Gropmarka. Området har 
i Lillehammer verdi A. Villmark, lite bebyggelse, viktig 
elgstamme 
  

del blir Ensbymorka øvre del (80). Øvre del får 
katergori A, mens nedre del opprettholder kategori 
B. 

4 Anne Lise Rybakken 
og Jan Erik Nordlien 
Lise Maren Kulperud 
og Eirik Rybakken 
Nordlien 

- Manglende varsling av grunneiere vedrørende planen, og 
involvering av disse videre 

- Hvorfor er områder som er regulert til annet formål 
(næring/jordbruk) definert som friluft? Holder ikke 
allemannsretten? 

- Hva slags konsekvenser får verdisettingen? 
- Hva betyr de forskjellige verdisettingene? 
- Hvorfor denne planen? Mål? 
- Hvilke konsekvenser får planen? 

 

Prosessen er gjennomført likt i Lillehammer, 
Gausdal og Øyer. Det har ikke vært involvering av 
noen private/organisasjoner før høringsperioden. 
Alle kartlagte områder har i kommune(del)planen 
LNFR-formål; landbruks-, natur-, friluftsformål samt 
reindrift. Verdsettingen vil kun utgjøre en 
informasjonsfaktor ved vurderinger av bruken av 
områdene fremover. Kartleggingen er initiert fra 
sentralt hold og i Oppland skal alle kommuner 
være kartlagt innen 2018.  

5 Johannes Nermo, 
Hans Ivar Vangen og 
Ottar Moe 

- Område 77(?); Hele skogsområdet trenger ikke klassifiseres 
som friluft, kun stinettet. 

Det er områder som kartlegges. Stier og vegfar må 
ha noe areal rundt seg. Skogsdrift i de kartlagte 
områdene er uproblematisk. 

6 Liesmorka 
utmarkslag v/Ottar 
Moe og Per J. 
Nermo 

- Det forutsettes at normal bruksrett beholdes uendret i de 
avmerkede friluftsområdene (skogdrift, beiterett, 
jordbruksdrift, nydyrking og jaktrett) 

Det er korrekt forutsatt. Ingen ting endres i forhold 
til bruken av områdene i dag. 

7 Øyer vestside jakt- 
og veglag SA v/ Ole 
Anders Nymoen 

- Område 67: unødvendig at hele området er merket A, kun 
stinettet 

- Område 62: ikke enig i at hele området er avmerket som 
friluftsområde 

- Område 37: ikke enig i at hele skogområdet er avmerket som 
friluftsområde 

- Friluftsloven og allemannsretten gjelder og de ser ikke behov 
for en kartlegging og klassifisering 

- Utøvelse av beiterett, skogbruk, landbruk og jakt vil ivaretas 
av grunneiere som før 
 

Kartleggingen omfatter områder. Det er ikke kun 
stinett som brukes. Friluftskvaliteter oppleves 
gjerne utenfor stinettet. Klassifiseringen er initiert 
fra sentralt hold, og det er bestemt at alle 
kommunene i Oppland skal klassifiseres innen 
2018. Bruken av områdene endres ikke. 



8 Ottar Moe - Område 2: Feil navnsetting. Korrekt navn er Aronsvekjølgård 
- Område 31: Det er ikke lysløype her lenger, den er nedlagt 

 

Feilene er rettet opp.  

9 Ola Håkon Ourom - Konsekvenser av kartleggingen og verdisettingen? 
Båndlegging? 

- Område 50: fjern inngjerdet beiter og jorder fra 
friluftsområdet 

- Uenig i så høy klassifisering 
- Vil ikke at eiendommen skal klassifiseres som friluftsområde 

så lenge konsekvensene er uklare 
 

Kartleggingen har ingen konsekvenser for dagen 
bruk av arealene. Dersom det i fremtiden skal 
vurderes annen bruk av arealene, vil denne 
kartleggingen være ett av bakgrunnsdokumentene 
som et kunnskapsgrunnlag for beslutning. Se for 
øvrig kommentar til merknad nr 1. 

10 Øyer Fjellstyre 
v/Edgar Enge 

- Manglende samarbeid med fjellstyret 
- Ikke på høringslisten 
- Misfornøyd med kartlegging av båter, mangler natursti 

Våsjøen 
- Anbefaler å avslutte prosjektet  

 

Natursti ved Våsjøen er tatt med i 
områdebeskrivelsen. Båter er nevnt i 
områdebeskrivelsen da dette sier noe om bruken 
av området pr i dag, men vi er klar over at bruken 
kan endre seg.  
Angående ønsket avsluttet prosjekt, se 
kommunens kommentar til merknad 1 og 2. 

11 Frants Eirik Kvam - Formålet med prosjektet? 
- Konsekvenser? Hvis ingen konsekvenser hva er da 

nødvendigheten? 
- Allemannsretten; rett til ferdsel, opphold og høsting i 

utmark. Tålt bruk; tilrettelegging av stier ol, organisert bruk 
av idrettslag ol. Når tålt bruk fører til klassifiseringen 
friluftsområde og evt. blir brukt for å forhindre 
næringsmessig bruk, oppleves det som freidig og en 
skjult/indirekte omregulering av privat grunn. 

- Manglende involvering av grunneiere 
- Kartleggingen unøyaktig og tilfeldig 
- Mener kartleggingen, nødvendigheten og ressursbruken ikke 

er politisk behandlet 

Formålet er å lage et temakart som skal være et 
kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle 
og ivareta arealer for friluftsliv.  
 
Kartleggingen vil ikke medføre restriksjoner for 
dagens bruk av arealene. Tilrettelegging for 
friluftsliv i form av stirydding etc. vil alltid være i 
dialog med grunneier. Se for øvrig kommunens 
kommentar til merknad 1 og 2. 
 
Oppstart av prosjektet er politisk behandlet i 
planutvalget. Videre er planutvalget orientert om 
saken før høring. Nå skal sluttresultatet i prosjektet 
bli referert i et planutvalgsmøte. 



- Dette må fjernes fra friluftsområdet: private gard- og 
boligveger, skogsbilveger, dyrket mark, private vann, 
opparbeidede arealer/tomt 

- Det er konkrete planer for omdisponering av deler av 
området. Andre deler inngår i aktiv næringsdrift og kan ikke 
klassifiseres som friluftsområde 

- Alt som ikke er utmark skal fjernes som friluftsområde 
- Utmarken skal ses opp mot hans drift og bruk, og skal heller 

ikke være friluftsområde. Det kan aksepteres som klassifisert 
registrert friluftsområde, men det kan kun skje i dialog med 
grunneier 
 

 
Kartleggingen er grovmasket og det er ikke tatt ut 
enkeltelementer. Både innmark og utmark inngår i 
kartleggingen. Grunneiere er ikke involvert før 
høring. Dette er gjort likeledes i Gausdal og 
Lillehammer. 
 
Innmark vil kunne inngå som friluftsområde, da det 
er tillatt med ferdsel på slike områder deler av 
året. 
 
Område 49 er justert noe etter merknaden. 
 
 

12 Mosetertoppen 
Hafjell AS v/Tor 
Christensen 

- Verdisettingen er for unyansert og gir ikke et riktig bilde. Den 
må revurderes og detaljeres  

- Alt for mye av kommunens areal er satt som friluftsliv, og 
med verdien svært viktig 

- Forslag på inngrepsfrie områder ligger vedlagt brevet 
(områder som ligger 1 km fra nærmeste menneskeskapte 
inngrep) 

- Område 30: kun langrennsløypene kategoriseres som A, 
resten defineres ikke som friluftsområde 

- Mosetertoppen FB7, FB8, FB9: kan ikke regnes som 
friluftsområder (er regulert til fritidsbebyggelse), i alle fall 
ikke med verdi A 

- Øvre del av Hafjell alpinsenter: kan ikke kategoriseres som 
friluftsområde, er næringsområde 
 

Kartleggingen har samme grovmaskethet som 
eksempelvis Lillehammer kommune. Inngrepsfrie 
områder er viktige, men mer viktig er de lett 
tilgjengelige friluftsområdene. Selv om et område 
er regulert til hyttebygging, så vil sti- og 
skiløypenettet være et viktig utgangspunkt for lette 
turer inn i fjellet. Det er fullt mulig å ha kartlagte 
områder som i arealplaner er regulert både til 
næring og fritidsbebyggelse. Dette er fordi 
temakart ikke har noen juridisk virkning på 
områdets bruk. Da kartleggingen er rent faglig 
fundert, uten avveiing mot øvrige arealinteresser, 
forutsettes det at slik avveining foretas gjennom 
kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling 
dersom det er ønske om ny utvikling av områder 
som er kartlagt. 
 



Områder som inngår i detaljreguleringsplaner på 
Mosetertoppen er tatt ut etter høringen. 

13 Øyer-Tretten 
Skogeierlag, Øyer 
Almenning, Øyer-
Tretten Bondelag og 
Øyer-Tretten 
Bonde- og 
småbrukarlag v/Jo 
Elvestad med 
bistand fra Mjøsen 
skog og Oppland 
Bondelag 

- Mener karleggingen og verdisettingen er unødvendig 
ettersom hensynet til friluftsliv/områder ivaretas godt nok 
gjennom andre virkemidler 

- Dyrket mark skal brukes til matproduksjon og kan ikke 
defineres som friluftsområde 

- Selv om det er lagt til rette for frilufts bruk på vinterstid skal 
det ikke defineres som friluftsområde 

- Kartleggingen er for generell, den og beskrivelsene må være 
mer presis  

- Manglende medvirkning for grunneiere som er berørt, 
manglende samarbeid 

- Nevner fordelene med utmarksbeite, jordbruk, skogbruk 
- Ønsker en bekreftelse på at klassifiseringen om 

verdisettingen ikke gir føringer for næringsvirksomheten i 
disse områdene, sett særlig opp mot saksbehandling i 
kommunen 

- Enkeltpersoners skjønn må ikke vektlegges i vurderingen. 
Faktisk bruk må legges til grunn. Opplever den 
skjønnsmessige vurderingen som urimelig i mange av 
områdene 

- Uenige i at 80% av kommunens areal er klassifisert som 
svært viktig eller viktig friluftsområde 

- Hensynet til flerbruksinteressene i LNF-områdene i 
kommunen er godt ivaretatt og regulert gjennom 
lovverket og skogsertifiseringssystemene PEFC og SFC 

- Vi forutsetter at kartfestingen og verdsettingen av 
friluftsområdene som nå gjennomføres i kommunen, ikke 
vil være til hinder for ordinær skogsdrift, landbruk og 
annen utnyttelse av eiendommenes ressurser, som for 
eksempel jakt, beite, utbygging av skogsveier, nydyrking, 

Det er bestemt at alle kommunene i Oppland skal 
kartlegges innen 2018. LNFR-arealer inngår i 
kartleggingen, også fulldyrka mark. Ferdsel på slik 
mark er strengt regulert i lovverket, slik at det ikke 
er tillatt med ferdsel i vekstsesongen. 
Klassifiseringen og verdsettingen har ingen 
konsekvens for dagens bruk av arealet. Se for øvrig  
kommunens kommentar til merknad 1 og 2. 



opparbeiding av grustak eller annen nødvendig 
infrastruktur for skog-, landbruk- og næringsvirksomhet i 
de utvalgte områdene 

- Vi mener Øyer kommune må legge høringsforslaget vekk. 
Dersom kartleggingen likevel skal gjennomføres, må det 
startes en ordentlig prosess med grunneierne for å få fram 
et hensiktsmessig kart med balansert verdsetting av 
friluftsområder i Øyer 

- Vi ber om et snarlig møte med Øyer kommune der 
grunneierorganisasjonene kan starte dialog med 
kommunen om saken. 
 

 


