
Vurdering av høringsinnspill 
Kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder 
 
I tillegg til de innspillene som er nevnt i tabellen under, har flere kommentert at verdiklassene i kartet ikke stemmer overens med verdiklassene som er oppgitt i 
områdebeskrivelsen, eller at verdisettinger for enkelte områder er for lav eller for høy. Denne feilen i områdebeskrivelsen ble rettet opp 19.mai 2017 og høringsfristen ble 
utsatt med 2 uker. Innspill knyttet til dette er ikke nevnt i tabellene og feilene er rettet opp.  
 

Avsender Hovedmomenter Vurdering 
Erik A Skaarseth, for 
Lysgaard og 
Skaarseth gård 

Skaarsethjordet (111) er kartlagt som skiområde for Kringsjå skole. Skaarseth 
kommenterer at det ikke er gitt tillatelse til å bruke jordet til skiaktivitet, og at 
jordet brukes til korndyrking og vil ikke tåle vintertrafikk. Tillatelse er derimot 
gitt på Lysgaardsjordet (54), og han foreslår derfor at Skaarsethjordet tas ut av 
kartleggingen. 
 
Skaarseth ber om at Skåsethsaga (112) tas ut av kartleggingen. Området brukes 
ifølge han ikke til undervisning og lek slik som kartleggingen beskriver, men er et 
gammelt innmarksbeiteområde som delvis er tatt i bruk til boligbygging. 
Området bør heller ikke betegnes som «Skaarsethsaga», men er en del av den 
gamle havningen på Skaarseth. 
 
 
 
 
 
Grensene bør justeres på område 124 (Birkebeiner skistadion med tilliggende 
områder). Dette strekker seg ut over områder som er skilt ut som tomter og 
fremtidig boligbebyggelse, samt områder som er regulert til turist og næring.  

Området tas ut av kartleggingen da det ikke benyttes 
som skiområde av Kringsjå skole.  
 
 
 
 
Området er ikke brukt i undervisning etter det vi 
kjenner til, og dette er tatt ut av beskrivelsen av 
området. I dag er området gammel kulturmark med 
arkeologiske kulturminner. Det er likevel et 
nærturområde, og området tas ikke ut av 
kartleggingen. Etter en ny verdivurdering har området 
fått kategori C.  
13.12.17: etter nye innspill og ny vurdering er 
området tatt ut av kartleggingen. 
 
Friluftslivskartleggingen er ikke en juridisk bindende 
kartlegging, og det kan være flere ulike arealformål 
innenfor de kartlagte områdene. Reguleringer i 
området vil ikke hindres av friluftlivskartleggingen, og 
området vil derfor ikke bli endret slik som Skaarseth 
foreslår. 

Ivar Kleiven Området langs Mesnaelva (6 og 36) må bevares for å kunne opprettholdes som 
friluftsområde. Uteterrassene som henger ut over elven fra skjenkestedene i 
Elvegata vil være skjemmende for en eventuell gangsti langs elven fra broen og 

Innspill tas med videre i arbeidet med revisjon av 
Byplanen, hvor det er utarbeidet en byromsanalyse 
som vil legges til grunn for revisjonsarbeidet. Området 



Avsender Hovedmomenter Vurdering 
oppover. langs Mesnaelva følges opp i Byplanen med en 

mulighetsstudie for «Elveparken», det vil si Mesnaelva 
fra Lågen til Kroken, der byromsanalysen gir 
anbefalinger på prioriterte tiltak. 

Mjøsen skog v/Berit 
Sannes 

«Høringsforslaget definerer en vesentlig del av skogarealet innenfor 
Lillehammer kommune som friluftsområde – i stor grad med høyeste 
verdivurdering. Lillehammer kommune ser dermed ut til å legge opp til en helt 
annen verdivurdering enn nabokommune.»  

En ny vurdering av verdisettingen av enkelte områder 
er gjort for enkelte områder, se neste tabell med 
«Vurdering av innspillene fra Fåberg skogeierlag».  
 

Lillehammer 
båtforening v/Per 
Gunnar Johnsen 

Ønsker at Lillehammer båtforening kort beskrives i områdebeskrivelsen til 
område 402 (Småbåthavn Vingnes), slik som ro- og kajakklubben er beskrevet. 
Båtforeningen er heller ikke nevnt i område 400 (Mjøsa inkl. Lågendelta). 

En beskrivelse er tatt med i områdebeskrivelsen slik at 
båtforeningen omtales på lik linje med ro- og 
kajakklubben. 

Nordseter Vel 
v/Gerd Slinning 

Nordseter Vel foreslår at Nordseter/Fåberg østfjell (136) må verdisettes som A-
område, og legger ved skjema med forslag til verdivurdering av området.  
 
 
Videre oppfordrer Nordseter Vel Lillehammer kommune til å samordner 
kartleggingen av fjellområdene med Øyer og Ringsaker (Hafjell og Sjusjøen). 

Dette har hele tiden vært et A-område, og feilen er 
rettet opp. Innspill til verdisettingen er tatt med i 
vurderingen av området.  
 
Det har vært samarbeid med Øyer i arbeidet med 
kartleggingen.  Det har ikke vært noen dialog med 
Ringsaker i løpet av kartleggingen, siden Ringsaker har 
fullført sin kartlegging på et tidligere tidspunkt.  

Lillehammer 
Landbruk 
v/styreleder Jon 
Grunde Roland 

Spør om kommunen har hjemmel til å definere friluftsinteresser på innmark. I så 
fall burde grunneiere vært innlemmet i prosessen.  

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. 
Vi har derfor ikke sett det nødvendig å involvere alle 



Avsender Hovedmomenter Vurdering 
berørte grunneiere. Utover dette åpner høringen for 
at blant annet grunneiere kan uttale seg.  

DNT Lillehammer 
v/styreleder 

DNT synes kommunen har gjort et god og grundig arbeid med verdisetting, 
områdeinndeling og beskrivelse.  

 

Morten Hoff Område 136 (Nordseter/Fåberg østfjell) bør trekkes helt ned til bommen på 
Nordseter - ref reguleringsplan for skiløyper som også gjelder fra bommen. 

Innspillet er tatt med og yttergrensene rundt 
Nordseterområdet er justert. 

Naturvernforbundet 
i Lillehammer 

NIL mener at noen av B-områdene burde vært verdisatt som A-områder fordi de 
er natur- og opplevelsesmessig verdifulle natur- og friluftsområder. Dette 
gjelder: Kinnkjølen (174), Rukkjølen (175), Fåberg Vestfjell/Sjoga-Saksumdal-
Vingrom (178), Bakseterkjølen (181), Mjøsa sør for Lågendeltaet naturreservat 
(523) og Deler av pilgrimsleden, Fåberg øst (524).  
 
Ytterligere kommentar til de to sistnevnte: «Område nr. 523 er en naturlig 
forlengelse av Lågendeltaet naturreservat når det gjelder nærhet til vann, 
strandområde og fugleliv. Det er riktignok foretatt fysiske og samfunnsbetingete 
inngrep i området, men det er viktig å ha stor oppmerksomhet på friluftslivs- og 
naturkvaliteter i dette». «Område nr. 524 er en viktig del av Lågendeltaet. 
Sundgården ligger i et kulturlandskap og er et historisk og pedagogisk viktig 
område. Det brukes til dels i undervisningen i kommunens grunnskoler». 
 
Videre foreslås det å sette opp markagrenser for områdene Sjøseterhøgda 
(133), Gropmarka (134), Nordseter/Fåberg østfjell (136) og Fåberg 
Vestfjell/Skjellbreidfjellet (177).  

De nevnte B-områdene vil ikke bli endret til A-
områder. Miljødirektoratets metodikk ligger til grunn 
for verdisettingen av områder, og det er viktig å merke 
seg at B-områder også er viktige og dermed også 
verdifulle friluftsområder.  
 
Beskrivelse av område 524 er tatt med i 
områdebeskrivelsen av området. Nordlige del av 
område 523 er nå skilt ut som et eget område (Mjøsa 
midtre del) som har fått verdi A. 
 
 
 
 
Markagrense er vurdert i arbeidet med revisjon av 
kommuneplanens arealdel. Det er blitt vurdert mer 
hensiktsmessig å opprette en «vekstgrense» for 
Lillehammer som kan ivareta jordvern, friluftsliv og 
landskapshensyn. Dette inngår ikke direkte i 
friluftlivskartleggingen, men i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. 

Rinna Idrettslag, 
Grendeutvalget i 
Saksumdal og 
Saksumdal helselag 

Mener at «Saksumdal skole og idrettspark» (171) bør ha en høyere verdi enn D-
område. Området er blant annet utgangspunktet for en kultursti med infotavler 
ved 33 historiske plasser i Saksumdal (åpnet i 2016). De har gjort en ny 
vurdering av området etter veilederen.  

Innspillene og ny vurdering av område er tatt med og 
området er nå vurdert til et A-område. 

Lillehammer Påpeker viktigheten av at parker-/grøntområder må utvikles i takt med Innspillene tas med i arbeidet med byplanen og 



Avsender Hovedmomenter Vurdering 
Sentrum drift fortetting i sentrum. Videre mener de at det er viktig at kartleggingen ikke 

begrenser viktig infrastrukturutbygging/E6-utbygging. 

kommuneplanens arealdel. Friluftsliv er som et av 
mange tema som inngår i konsekvensutredningen for 
E6-utbyggingen. Kartleggingen vil derfor ikke alene 
begrense utbyggingen, men være en del av et større 
faktagrunnlag når utbyggingsalternativer utredes.  

Fåberg skogeierlag 
(FS) 

FS har utarbeidet nye områdeavgrensinger og verdivurderinger av utvalgte 
områder, se vedlegg (2 stk). Inndeling omfatter: 
Fåberg Vestfjell (177/178), Kinnkjølen/Rukkjølen (174/175), Balbergkampen 
(141), Gropmarka (134), Sjøseterhøgda (133), Mesnaelva (128), Vårsetergrenda 
(57), Røyslimoen – Åsmarkvegen (131), Søre Ål Brøttumsmarka (101), samt 
Bakseterkjølen (181) og Vottestadhøgda (173). 
 
Overordnet mener de at for mange og store områder har kategori A. For 
eksempel mener de at skogområdene øst for Mjøsa og Lågen med produktiv 
skog ikke bør være A-områder så lenge de ikke har høy brukerfrekvens sommer 
og vinter. Skogområder som er lite brukt til friluftsliv burde ha kategorien C: 
registrert friluftsområde.  
 
Videre kommenteres det at kommunen ikke har hjemmel for å definere 
friluftsområder på innmark. 

Ny områdeavgrensninger og verdivurderinger fra FS er 
vurdert av kommunen for hvert enkelt område i 
tabellen under. 
 
 
 
 
Miljødirektoratets metodikk ligger til grunn for 
verdisettingen av områder, og ny vurdering av 
enkeltområder tar fortsatt utgangspunkt i denne 
metodikken.  
 
 
Se kommentar etter innspill fra Erik A Skaarseth øverst 
i tabellen 
 

 
 

Vurdering av innspillene fra Fåberg skogeierlag (FS) 

Områder som FS har kommentert Vurdering 
Fåberg vestfjell (177/178)  Den østlige avgrensingen av område 177 trekkes lengre vest slik FS anbefaler. Dette gjøres for å skille ut 

Skjellbreidsfjellet som et eget område siden dette er et viktig turmål i Fåberg Vestfjell. Den østlige delen av det 
opprinnelige område 177 slås sammen med 178. Etter en vurdering som baserer seg på metodikken for 
verdisettingen, blir ikke området tatt ned til C slik FS foreslår, men blir et B-område. Dette kommer av områdets 
verdi som turområde for folk som bor i nærheten. 

Kinnkjølen/Rukkjølen (174/175) Områdene er vurdert som B-områder. FS foreslår at områdene bør settes som C-områder på grunn av at områdene 



 er lite bruk til friluftsliv. På grunn av bruken av områder både med stier på sommeren og skiløyper på vinteren 
forblir områdene B-områder.   

Bakseterkjølen (181)  
 

FS mener at indre deler av Hoknamarka har opplevelsesverdier, men av hoveddelen av området ikke har noen 
særlige fr friluftsliv. Etter en vurdering innsnevres det kartlagte friluftsområdet noe på østsiden for å skille ut deler 
av området som ikke regnes som friluftslivsområder. Verdivurderingen av området forblir uendret. 

Vottestadkjølen (173) 
 

FS kommenterer at området benyttes til ski om vinteren og er ellers lite brukt til friluftsliv. Etter en vurdering er den 
nordvestlige grensen er området utvidet for å innlemme hele området som brukes til skiløyper. Verdivurderingen 
forblir uendret. 

Balbergkampen (141) 
 

Avgrensing av selve Balbergkampen endres slik at det det bakenforliggende området som er et lite brukt turområde 
endres til et C-område, slik FS anbefaler.  Dette området blir et nytt område som legges til i friluftlivskartleggingen. 

Gropmarka (134) 
 

Gropmarka er et svært viktig friluftsområde i Lillehammer med høy opplevelseskvalitet som forblir uendret i 
kartleggingen. Verdivurderingen og avgrensingen forblir dermed uendret. 

Sjøseterhøgda (133) 
 

FS foreslår at selve sti- og løypenettet bør skilles fra området rundt løypene som er mindre brukt som 
friluftsområde. Vi ønsker ikke å skille ut sti- og løypenett fra omkringliggende område. Dette er ikke et løypekart, 
men et kart som viser i hvilke områder man finner områder med verdi for friluftslivet. Området forblir dermed 
uendret. 

Mesnaelva (128) 
 

Vi ønsker ikke å skille ut kjerneområdet rundt Mesnavassdraget fra området rundt, av samme grunn som for 
område 133. Området forblir dermed uendret.  

Røyslimoen – Åsmarkvegen mm 
(131)  

FS påpeker at dette er et område med normal produksjonsskog som har få opplevelseskvaliteter. Likevel er dette et 
mye brukt nærturområde, både sommer og vinter. Disse kvalitetene gjør at området forblir et A-område. 

Vårsetergrenda (57) 
 

FS påpeker også her at dette er et område med normal produksjonsskog som har få opplevelseskvaliteter. Dette er 
et viktig nærturområde som nylig er tilrettelagt for ferdsel på barmark. Etter en ny vurdering av 
områdeavgrensingen og verdi skilles de viktigste turområdene ut som et A-område (Nærturterreng Vårsetergrenda -
Nybu), mens de sørøstligste delene skilles ut som et eget område og utvides videre i sørøstlig retning 
(Vårsetergrenda - Sollihøgda). Vårsetergrenda - Sollihøgda får verdi B. 

Søre Ål, Brøttumsmarka (101) 
 

FS påpeker også her at dette er et område med normal produksjonsskog som har få opplevelseskvaliteter, og at 
Roverudmyra sprer stram lukt midt i området. Sørvestlig del skilles ut som et nytt område som vurderers til verdi C. 
Resten av området er et mye brukt område, spesielt vinter. Da er spesielt traseen fra parkering til Kroktjern viktig. 
Etter en ny verdivurdering får dette området verdi B og ikke A.  

 
 


