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REVISJON AV BEITEBRUKSPLANEN FOR LILLEHAMMER KOMMUNE 2020-
2025 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
Beitebruksplan for Lillehammer kommune 2020-2025 godkjennes. 
 
  
 
 
 
 
Vedlegg: 
  
Beitebruksplan for Lillehammer kommune 2020-2025 
Beitekart 
Beredskapsplan for beitelag 
 
 
 
 
Sammendrag: 
Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling vedtok i møtet 15.9. å legge forslag til 
Beitebruksplan for Lillehammer kommune 2020-2025 ut til offentlig ettersyn. Dette ble 
annonsert i GD med høringsfrist 21.10. Det har kommet to uttalelser til planforslaget innen 
fristen. Beitebruksplan for Lillehammer kommune 2020-2025 foreslås vedtatt. 
 
Bakgrunn: 
Dette er andre gangs revisjon av beitebruksplanen.  
 



Målet med beitebruksplanen er at planen skal dokumentere omfanget og verdien av beitinga i 
dag, planen skal sikre at beitenæringa har tilgang på areal og ressurser også i framtida og 
planen skal komme med tiltak som styrker beitebruken og reduserer konfliktnivået.  
 
Beitebruksplanen beskriver beitearealene og beitebruken i kommunen og verdien av 
utmarksbeitet. Planen omhandler bl.a. ressursgrunnlaget og lovverk, beskriver utfordringer 
knyttet til beitebruk og beitebruk i plansammenheng og inneholder en tiltaksdel, 
retningslinjer for bruk av beitearealene og en beredskapsplan. Beitebruksplanen er utarbeidet 
som en temaplan og har ikke rettsvirkning som planer etter plan- og bygningsloven. 
 
Det har kommet to innspill til planen; fra Innlandet fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Innlandet.  
 
Innlandet fylkeskommune minner om at maskinell rydding/beiteknusing og andre tiltak kan 
skade automatisk fredete kulturminner og at tiltak derfor må vurderes i forhold til 
kulturminneloven. Dette mener fylkeskommunen bør omtales i planen.  
 
Fylkesmannen i Innlandet uttaler at det er gjort et godt og grundig arbeid med planen og 
håper den blir nyttig i det videre arbeidet framover. Planen har et godt faktagrunnlag og viser 
at beitenæringa er vesentlig for Lillehammer kommune. Fylkemannen bemerker at det ikke 
nevnes spesifikke utfordringer med Lillehammers mange idrettsarrangementer og store 
folkemengder. Det kan tyde på godt samarbeid mellom ulike brukergrupper i 
utmarksområdene. 
 
 
Vurdering: 
Fylkeskommunens innspill er tatt inn i planen i kap 5.9.  
 
Til Fylkesmannens kommentar om at Lillehammers idrettsarrangementer og store 
folkemengder ikke er nevnt som en utfordring er det slik at det har vært jobbet aktivt for et 
godt samarbeid med idrettsarrangører fra beitenæringa. Beitenæringa har også arbeidet mye 
for å få opp sperregjerder for å hindre dyr å trekke mot tettbygde strøk. 
Utfordringer med at idrettsarrangmenter i utmarka er et moment, og det er derfor tatt inn en 
setning i kap 5.10. om at ‘Det er også viktig at beitenæringa hensyntas ved gjennomføring av 
idrettsarrangement i utmarka, at beitenæringa blir varsla, at det påses at grinder lukkes m.m.’ 
 
 
Konklusjon: 
Beitebruksplan for Lillehammer kommune 2020-2025, med endringer etter høring slik det 
framgår av saksframlegget, godkjennes.  
 
 
 
 
Lillehammer, 10.11.20 
 
 
Tord Buer Olsen Lars Rudi  
Kommunedirektør  

 



 
 
 
 


