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Lillehammer kommune 
postmottak@lillehammer.kommune.no 
 

11.02.21 
 

Kommentar til planprogrammet for «Områderegulering Nordseter» 
DNT Lillehammer har medlemsområde som omfatter Øyer, Gausdal, Lillehammer og deler av Nordre 

Ringsaker. Foreningen er opptatt av at hensynet til friluftsliv blir godt ivaretatt i arealplanlegging i de 

kommunene der vi har vårt virke. 

 

Godt planprogram 

Vi forstår det slik at et planprogram først og fremst beskriver hva som skal utredes som premisser for 

den egentlige områdeplanen. DNT Lillehammer mener at planprogrammet for «Områderegulering 

Nordseter» gir en god beskrivelse av hvilke tema som må utredes. DNT Lillehammer vil gjerne bidra i 

prosessen, for eksempel gjennom den kunnskapen vår Sti- og løypekomité forvalter.  

DNT Lillehammer er fornøyd med at Lillehammer kommune har prioritert å utarbeide områdeplanen 

og samtidig sette enkeltforslag om detaljregulering på vent. Det er svært viktig at områdeplanen 

definerer en helhet før annet reguleringsarbeid blir behandlet. Vi forutsetter at utredningsarbeidet 

blir tildelt tilstrekkelig med ressurser, slik at kunnskapsgrunnlaget for selve områdeplanen blir best 

mulig.  

 

DNT Lillehammer har tidligere avgitt flere uttalelser som er relevante for «Områderegulering 

Nordseter».  

 

Ved andre gangs høring av Kommuneplanens arealdel skrev vi 29.10.19 at «Nordseter og Sjusjøen 

ikke bør vokse sammen. En interkommunal plan for fjellområdene bør være et godt redskap for å 

finne en god balanse mellom områder til utbygging og områder til rekreasjon og friluftsopplevelser. 

På oversiden/østsiden av Sjusjøvegen må det ikke tillates utbygging. Her går både sommerstien og 

skogsløypa (skiløypa) mellom Nordseter og Sjusjøen, og det er viktig å bevare naturopplevelsen på 

det som er igjen av denne strekningen. I tillegg er det svært viktig å bevare det sammenhengende 

ubebygde naturområdet opp mot Lunkefjell, som fortsetter inn i Ringsaker ved Heståsmyra/Vesle 

Lunkefjell». 

 

I brev av 21.10.20, Premisser for områdeplan Nordseter, skrev vi blant annet om byggegrenser: 

«Nordvest for Nordsetervegen er det viktig at byggegrensa mot fjellet må følge Grøtåssetervegen, 

Nordsetervegen og Kausvegen. Deretter må byggegrensa følge ytterkanten av eksisterende 

hytteområder ved Kausvegen og Høgfjellia».  

Byggegrense mot Gropmarka må defineres slik at det ikke kommer nye hytter nedenfor (sør for) 

nåværende område Lillehammer Sæter III.  
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Landskapsanalyse 

Planprogrammet varsler en landskapsanalyse. Vi har forventninger til at landskapsanalysen vil 

bekrefte at Kaussetra ligger som et kulturminne øverst på Nordseter, og at lia øst for og ovenfor setra 

må forbli ubebygd. Landskapsanalysen bør også legge vekt på aksen Nordseter – Nevelfjellet, slik at 

ikke den visuelle opplevelsen av fjellet forstyrres av ny bebyggelse vest for nåværende 

parkeringsplass.  

 

Nordseters egenart, verdier og kvaliteter, framheves i utkast til planprogram som fortrinn som må 

ivaretas. Her vil vi også legge vekt på setervollenes landskapsmessige betydning i den gamle 

setergrenda, og at disse ikke bør bygges ned. Nordseters egenart kan også beskrives som et stillere 

sted enn andre destinasjoner. Denne type stillhet er en kvalitet som mange setter høyt, og som det 

er viktig å ta vare på.  

 

Lokalbefolkningen 

Noe som skiller Nordseter fra mange andre reiselivsdestinasjoner, er Nordseters funksjon som 

«reisemål» for lokalbefolkningen i Lillehammer. Brukerne av Nordseter er følgelig langt mere 

sammensatt enn på de destinasjonene der brukerne stort sett består av fritidsboligbeboere.    

Begrepet «reisemål» er brukt i planprogrammet, og det er viktig å få fram at Nordseter også er 

utgangspunkt for lokalbefolkningens friluftsliv både sommer og vinter. Særlig om vinteren drar 

mange til Nordseter med bil eller buss for å starte skituren derfra. Derfor er det vesentlig å legge vekt 

på dette i utredningsarbeidet, slik at skiløyper og stier beholder gode traséer ut fra parkeringsplasser 

og bussholdeplasser og videre ut i friluftslivsområdene utenfor det definerte planområdet.  

 

Grønnstruktur 

Internt i planområdet skal det naturligvis være en grønnstruktur, og vi vil som sagt gjerne medvirke til 

gode løsninger for stier og skiløyper. Nedfartene til de tidligere skitrekkene ligger nå som grønne 

lunger etter at skitrekkene er nedlagt. Vi ser at det er et press mot disse arealene, og at flere aktører 

har foreslått å bygge ned arealene med fritidsboliger. Vi vil advare mot en omdisponering, og ber om 

at arealene fortsatt skal ha fritidsformål, slik at det framtidige behovet for akebakker og 

aktivitetsområder blir ivaretatt.  

 

Lysforurensing 

Det er stor oppmerksomhet knyttet til uønsket belysning i områder med fritidsboliger. Vi regner med 

at dette vil bli regulert i bestemmelsene.  

 

Interkommunal plan 

Lillehammer kommune har tatt gode initiativ over for nabokommunene om en interkommunal plan 

for fjellområdene, og vi håper en slik plan vil komme så snart som mulig. DNT Lillehammer har 

forventninger til at planen vil ha stor betydning for friluftsområdene som er felles for Ringsaker, 

Lillehammer og Øyer. Samtidig er det uklart for oss hvilken funksjon en interkommunal plan vil ha for 

områdereguleringen på Nordseter, og det burde kanskje klargjøres i planprogrammet. Videre arbeid 

med Areal- og transportplan for Mjøsbyen er nevnt blant rammer for områdereguleringen på side 4 i 

høringsdokumentet. Planprogrammet bør utdype dette punktet nærmere. Det kan være en 
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anledning til å knytte Mjøsbyens handlingsprogram for fjellområdene opp mot den interkommunale 

planen. Samtidig er det en anledning til å beskrive rollen til Innlandet fylkeskommune for utvikling av 

fjellområdene. 

 

DNT Lillehammer vil også gi uttrykk for at Lillehammer kommune har etablert en svært god praksis i 

Fåberg Østfjell, som er uten vinterbilveger, slik at skiløypene kan følge vegtraséene. Det er en viktig 

kvalitet i vinterfriluftslandskapet, og et godt bidrag inn i den interkommunale planen.  

 

Oppsummering 

Utkast til planprogram, planprosess og medvirkning er et godt utgangspunkt for områdeplanen.  
 
Arealet på oversiden av Sjusjøvegen mellom Høgfjellia og Heståsen må være friluftsområde uten 
bebyggelse.  
 
Byggegrensene må defineres slik at det ikke kommer ny bebyggelse mot nord og vest, og heller ikke 
sør for Lillehammer Sæter III.  
 
 
 

Med hilsen 

 

Tom Harald Hansen       Ragnvald Jevne 

Styreleder        styremedlem 

 

 

 

Kopi: Innlandet fylkeskommune, post@innlandetfylke.no 
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