
Møte revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for 
Geilo. Tema: landbruk 
Helling kafe, torsdag 9. juni, kl. 14 – 15:30 
 

Presentasjon av arbeidet med revisjonen av kommuneplanens arealdel ved Hol kommune, med 
ekstra fokus på landbruk, jordvern, natur, miljø og friluftsliv. Presentasjonen legges ut på 
kommunens hjemmeside sammen med dette møtereferatet. 

 

Diskusjon, spørsmål og innspill. Det ble spesielt bedt om innspill til bestemmelser. 

Disse temaene ble diskutert: 

Massehåndtering 
legge inn rekkefølgebestemmelse om at overskuddsmasse skal gis til landbruksformål, at landbruket 
gis anledning til å benytte massene ved behov 

Inngjerding 
Sikre at dyr ikke setter seg fast, verken i gjerder, under veranda, o.l. 

Sperregjerder rundt hyttefelt – det er mye å se etter når hver enkelt hytte har hvert sitt gjerde. Ett 
sperregjerde gjør jobben enklere for bønder 

Avtaler i kjøpekontrakt mellom selger og kjøper om gjerding er privatrettslig og ikke noe kommunen 
kan følge opp.  

Gjerde er konfliktdempende, for eksempel inngjerding av veranda slik at dyr ikke går der 

Krav til gjerder til bestemmelser: lavt gjerde, 50-60cm høyt er tilstrekkelig. Plank eller bord kan være 
bedre enn streng. Nett er ikke greit. I gjeldende bestemmelser står det «sauesikkert gjerde» - åpent 
for fortolkning. Mer konkret i bestemmelsene til ny plan? Et lite areal som kan gjerdes inn.  

 
Sårbare områder 
Hytter som ligger i sårbare områder, spredt i høyfjellet – kjøpe når kommer for salg og sanere. 

 

Areal avsatt til fritid i gjeldende arealdel 
Hytteområder som ikke er bygd ut – kan disse tas ut? Deler av hyttefelt som ikke er bygd – kan tas 
ut? Disse beslaglegger mye areal. Når ikke er realisert i planperioden, kan de da vurderes å ta ut? 

Eks. på område som ikke er bebygd eller realisert – Haugelistølen 

 

Mangel på dyrkeareal 
Ønskelig å se på struktur – er det areal som egner seg til oppdyrking? Lage temakart ‘dyrkbar mark’? 
En oversikt gjør at det er lettere å evt identifisere områder det kan være aktuelt å kjøpe. 



Kartlag som kan brukes? Har kartlegging fra 1970-tallet. Gårdskart, NIBIO har kartlag, men usikkert 
om disse er egnet. 

Spesielt aktuelt er areal inntil aktivt jordbruk – kan da nytte ressurser bedre. Innkjøp av for er en 
kostnad, både i innkjøp og transport. 

Konsentrert boligutvikling er viktig for å begrense arealbruk.  

 

Bygg i LNF 
Bevare særpreg i stølsområde, med enkle bygg og ikke i vinkel.  

Begrensning i dag er 100m2 – det er stort. Mulig å bygge tilsynsbuer og jaktbuer. Hvor store er det 
behov for at disse skal være? Må være knyttet til behov og bruk. 

 

Stier og tilrettelegging 
Informasjon om dyr på beite og hvordan oppføre seg er viktig 

Det er konflikt med bruk. Prøve å finne konfliktdempende tiltak 

Ikke regulere inn stier/løyper i LNF? Og heller sikre stier og løyper i reguleringsplaner i hyttefelt? 

Ser at der det går skiløyper på vinteren blir det økt ferdsel på sommeren. 

Å båndlegge areal er ikke ønskelig. 

LNF-forvaltning er viktig. 

 

Beitekartlegging 
Ønskelig å gjennomføre beitekartlegging i hele kommunen. Ønsker å legge inn hensynssone for 
beitebruk på sikt. Per i dag og for denne revisjonen av kommuneplanenes arealdel, vil ikke 
kunnskapsgrunnlaget være godt nok til å legge inn hensynssone. 

 

Hensynssoner 
Forslag til hensynssone fra Odnakk og mot skarvet. Det er et sårbart område. Tidligere var dette 
randsone for villrein. Det er et viktig trekkområde for vilt. Viktig beite. Forslag om å trekke randsone 
tilbake til der den var tidligere.  

Hva er status med viltkartlegging? Viktig med trekkorridorer. 

 

 

Ønske om nytt møte for å diskutere bestemmelser når utkast til disse er klart. 
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