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Bakgrunn

• 2900 medlemmer

• Derav 2200 i Lillehammer 
kommune

• Aktivitetstilrettelegger

Skjellbreidhytta



DNT Lillehammer

• 7 hytteanlegg

• 2 i Lillehammer kommune
• Krokbua

• Skjellbreidhytta



Viktige budskap:

• Ta vare på de åpne, sammenhengende fjellområdene

• Markagrense



Viktige budskap:

• Mesnaelva

• Maks 500 m til nærmeste sti



Et godt grep, som må videreføres

• Fjellvegene/setervegene i Fåberg Østfjell er 
regulert til skiløyper
• Har vist sin berettigelse flere vintre på rad.

• Lite snø på forvinteren. Da er det kun vegene som er 
tilfredsstillende traséer for preparerte skiløyper

• Estetikk
• Bevare innrykket av ei hvit, «uberørt» fjellvidde



Mer om temaet ubrøytede veger:

• Det er et økende press for å få helårsveg fram til hyttene.

• Det skaper store problemer for folk som ferdes på ski, og for unger 
som leker

• Løsningen bør være å benytte tråkkemaskin eller snøskuter til å kjøre 
opp et fast spor i hyttevegene, der folk kan ferdes både på ski og til 
fots.

• Leiekjøring med snøskuter bør være lett tilgjengelig for transport

• NB: det må ikke etableres løyper for fornøyelseskjøring



Hva ha vi lært av prosessen i Ringsaker?

• Tidlig involvering i prosessen er nødvendig

• Avklare hvilke kvaliteter det er viktig å ta vare på



Regionalt samarbeid

• Øyer

• Ringsaker

• Gausdal

• Fylkeskommunene

Se «Friluftsmeldingen»



Konkrete innspill (foreløpig)

• Ikke flere hytter på oversiden av vegen mellom Nordseter og 
Sjusjøen (mellom Høgfjellia og Heståsen)

• Ikke mer utbygging nedenfor vedtatte felt ved Landetjernet

• Ikke utvidelser vestover fra eksisterende felt i Grøtåshaugen og 
ved Trondsmyra.

• I Fåberg Vestfjell må hyttebebyggelse holde god avstand fra 
Prestkjerringa



Friluftsliv
Natur som kilde til helse og livskvalitet

• Tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet er en rød 
tråd i meldingen.

• Statlig planretningslinje for deler av fjellområdene 
vil kunne regulere hvor og hvordan det skal bygges 
i fjellområder med særlig utbyggingspress.
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Fra friluftsmeldingen:

• En god og helhetlig arealplanlegging etter plan- og bygningsloven er 
det viktigste virkemiddelet for å ivareta arealer som er verdifulle for 
friluftsliv. 

• Det er kommunene, gjennom sin arealplanlegging, som har den 
viktigste rollen med å ivareta arealer for friluftsliv. 

• I forbindelse med kartlegging av alle friluftslivsområder er det viktig at 
dette skjer i samarbeid med grunneier og ulike brukerinteresser.



Avslutning - arealplanlegging for friluftsliv 

• Kommunen har en mer krevende rolle 
• Positivt med invitasjon til samarbeid tidlig i prosessen

• DNT Lillehammer vil gjerne bidra på vegne av friluftslivet


