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Innledning  

Gjøvik kommune er en av flere utvalgte kommuner i Norge som har fått støtte fra 

Miljødirektoratet sitt prosjekt: Utvikling av kommunedelplan for naturmangfold. Bakgrunnen 

for prosjektet er St.meld. 14 (2015-16) Natur for livet der det står følgende:  

 

«Regjeringen ønsker å legge til rette for at kommunene kan øke sin kompetanse om 

naturmangfold. Regjeringen foreslår at dette skal skje gjennom et godt kunnskapsgrunnlag og 

økt veiledning, og gjennom et pilotprosjekt om kommunedelplaner for naturmangfold. I dette 

pilotprosjektet vil det bli lagt vekt på de verdiene som naturmangfoldet representerer i 

nasjonal, regional og lokal sammenheng.»  

 

Arbeidet med en kommunedelplan for naturmangfold skal være med på å sette 

naturmangfoldet på den lokalpolitiske dagsorden, etablere en større grad av lokal forankring 

og sikre medvirkning i utvelgelsen av viktige naturområder i kommunen. En 

kommunedelplan for naturmangfoldet vil bidra med god støtte for politiske og administrative 

beslutninger i kommunen, skape forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere og være 

et redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som en ressurs for kommunen. 

 

Naturmangfold i Gjøvik kommune 

Gjøvik kommune har 8 naturvernområder som er vernet etter naturmangfoldloven og tidligere 

naturloven. Det er; Bjørnhaugen naturreservat, Brattåshaugen naturreservat, Evjemyra 

naturreservat, Øytjernet naturreservat, Linstad naturreservat, Eriksrud naturreservat, 

Kremmerodden naturminne og Svennesvollene naturreservat. Disse områdene har en særlig 

stor naturverdi.  

 

Gjøvik har også noen områder med utvalgte naturtyper: 4 slåttemarker, 1 slåttemyr og hule 

eiketrær spredt rundt i og utenfor bykjerne-området. I tillegg er det registrert en rekke 

naturtyper av nasjonal og regional verdi i Naturbase gjennom flere ulike 

naturtypekartlegginger. I artsdatabanken sitt artskart ser vi at det er kartfestet registering av 

enkeltarter spredt rundt i hele kommunen. 
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Det ble i 2016-2017 engasjert en fagperson som skulle oppdatere og ajourføre opplysninger i 

naturbasen for Gjøvik kommune. Her gjenstår det noe arbeid som planarbeidet vil bidra til å 

tette helt eller delvis. Arbeidet vil bestå av å: 

- Kartlegge noen lokaliteter som ble registret ved skogtaksten i 2014 

- Gå gjennom og kartlegge om det finnes amfibier i en rekke ulike gårds- og 

skogsdammer basert på amfibieregistreringen i Oppland for perioden 1996 -2006 

- Gjennomgå og legge inn oppdatert informasjon om det biologiske mangfoldet ved 

skogssetrene inn i Naturbase. 

- Oppdatere og ajourføre etter nye opplysninger notatet om biologisk mangfold langs 

Mjøsa på strekningen Hunnselva – Østre Toten. 

- Se over og eventuelt utføre skjøtsel på de slåttemarker og slåttemyrer som er i Gjøvik, 

om grunneier tillater det.  

- Kartlegge omfanget av hule eiker i Gjøvik kommune. 

Hvilke prosjekter som skal gjennomføres er ikke avklart enda. 

 

Planarbeid 

Hovedmålet med kommunedelplanen for naturmangfold er å få en samlet oversikt og 

helhetlig framstilling av viktige og verdifulle naturområder, naturtyper og arter i Gjøvik. 

Klima- og energiplanen for Gjøvik skal revideres og det er ønskelig at arbeidet med 

kommunedelplanen for naturmangfold blir gjennomført parallelt med klima- og energiplanen. 

 

Utvalget for samfunnsutvikling vedtok den 22.03.2018 i sak 19/2018 at Gjøvik kommune skal 

lage en kommunedelplan for naturmangfold. Planprogrammet er en oppfølging av dette 

vedtaket. 

 

Gjennom utarbeidelse av naturmangfoldplanen blir det opprettet en styringsgruppe og en 

prosjektgruppe med en leder som skal knytte til seg ulike tjenesteområder, 

interesseorganisasjoner og fagpersoner. Dette er viktig for at flest mulig skal føle et eierskap 

til planen og engasjere seg, samt få inn innspill til bevaring av naturmangfoldet på en best 

mulig måte. I tillegg vil det bli opprettet kontakt med fylkesmannens miljøvernavdeling og 

Miljødirektoratet for å bistå kommunen i med arbeidet med planen. 

 



3 
 

Det er tenkt å gjennomføre egne møter for grunneiere i de ulike områdene i kommune, siden 

de har kunnskap om naturverdi på egen eiendom og kan sitte med viktig kunnskap. Gjennom 

arbeidsperioden vil det bli holdt ulike arbeidsmøter for å formet et godt planforslag. 

Planprosessen 

Planprosessen skal gjennomføres etter krav i plan- og bygningsloven. Planområdet er Gjøvik 

kommune. Planene vil ta utgangspunkt fra eksisterende kunnskap. For Gjøvik kommune er 

kartleggingsnivået av naturmangfoldet stort sett tilfredsstillende. Noe ny kartlegging vil være 

nødvendig, og utføres innenfor prosjektets tilgjengelige budsjettramme, med bakgrunn i de 

kunnskapshull som allerede er identifisert og kjent. 

 

I tillegg til verdifulle naturtyper og truede og sårbare arter, vil planen også ta for seg viktig 

grønn infrastruktur som korridorer/forbindelser, nettverk og områder av lokal verdi. Slike 

områder kvalifiserer ikke alltid som verdifull natur i henhold til kartleggingshåndboken, men 

kan likevel være svært viktige økologiske funksjonsområder.  

 

Det vil legges stor vekt på at planen skal være handlingsorientert og gi en god oversikt over 

naturmangfoldet i kommunen. Den skal være et nyttig hverdagsverktøy for planleggere i 

offentlig og privat forvaltning, samtidig som informasjonen er lett tilgjengelig for innbyggere, 

utbyggere og andre interesserte. Dette gjøres gjennom at det utarbeides en digital kartløsning 

som viser der kunnskapsgrunnlaget er godt nok, og ikke. Planen skal være en tematisk plan 

som ikke er juridisk bindende, men inneholder et handlingsprogram.  

 

Tidsplan for utarbeidelse av planen: 

Oppgaver Dato 

Oppstart av planarbeid og forslag for planprogram ut på høring September 2020 

Fastsetting av planprogram Desember 2020 

Arbeidsperiode Januar-august 2021 

Kartleggingsfase Mai-august 2021 

Planforslag legges ut på høring September-oktober 2021 

Behandling av innspill November 2021 

Vedtak av plan og innsendt rapport til Miljødirektoratet Desember 2021 
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