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Søknad om sykkeltrasé mellom Steinsetra og stormyrvegen 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

E-post fra Øyer turskiløyper datert 11.08.2017 

Brev fra oppsitterne i Stormyrvegen og vegen til Teigsetra, datert 15.08.2017 

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med at Øyer turskiløyper søkte om endringer i løypenettet i 2016, ble det også 

søkt om å lage en forbindelse mellom Steinsetra og Stormyr-vegen.  Det framgikk av 

søknaden at målet var lage både en sykkelsti for sommerbruk, og en trase for preparering av 

skiløype med lite snø. Fjellstyret skrev i sin uttalelse at før det kunne gis tillatelse til et slikt 

tiltak, måtte det til en befaring. 

 

Ved årsskiftet ble kommuneplanens arealdel lagt ut til offentlig gjennomsyn for andre gang.  

Det var da tatt med en sykkeltrasé i nord-syd retning gjennom kommune, fra Ringebu grense i 

nord til Lillehammer grense i sør.  Denne traseen følger den aktuelle strekningen mellom 

Steinsetra og Stormyrvegen. 

 

Den 9. august ble det avholdt befaring på strekningen, med representanter for bl.a. søker, 

kommunen, setereiere, beitebrukere og Statskog. 

 

I ettertid har fjellstyret mottatt e-post fra Øyer turskiløyper, hvor de trekker den del av 

søknaden som omhandler skiløype. 

 

 

Vurdering: 

Søknaden gjelder et grunndisponeringstiltak, og fjellstyrets oppgave er å avgi en uttalelse i 

samsvar med fjellovens § 12.  Fjellstyret skal både vurdere i hvilken grad tiltaket er til skade 

for de bruksberettigede, men også legge vekt på om tiltaket skjer etter «omsyn til prinsippa 

for naturvern» og om tiltaket fremmer friluftsliv og folkehelse. I følge loven kan 

grunndisponering bare skje dersom det ikke er til «vesentlig skade for nokon med bruksrett». 

Om tiltaket er til vesentlig skade blir avgjort ved skjønn i samsvar med fjellovens § 34. 

 

Den delen av søknaden som angår skiløype er trukket, og blir følgelig ikke kommentert her. 
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Traséen 

Traseen er tenkt lagt langs en sti, som er markert med rødt: 

 

 
 

Strekningen er ca 1,2 km, som går på tørrmark hele vegen.  Det er to små vannsig/myrdrag.  

Fra nord starter traseen mellom to dyrkingsparseller, feste nr 469 og 501.  På feste nr 501 

ligger ei kvilebu som får stien noen meter fra veggen.  Stien er jevn og fin, den har for det 

meste karakter av å være slitt ned i terrenget – litt som en grøft.  Den kan muligens sykles slik 

den er i dag, men for å få en akseptabel standard bør det nok planeres litt ev kjøres på litt grus.  

I traseen ender på grusveger i begge ender.  Dette er private veger, bygget for transport av 

avling, de er forholdsvis smale. 

 

Behovet for en sykkelsti: 

I Øyerfjellet er det nesten 200 km med grusvei, det aller meste av vegnettet er meget godt 

egnet for sykling.  Det må derfor være et mål å legge best mulig til rette for slik bruk. 

 

Fjellvegene går grovt sett i øst-vest retning.  For å få til fine rund-turer er det behov for å 

legge til rette også for å kunne bevege seg nord-syd. For å få til det i vestre del av fjellet er 

alternativet å sykle ned i bygda og så opp igjen på neste veg, og dermed bevege seg nokså 

mange høydemeter. Dette er selvsagt mulig, men dersom målet er å legge til rette for gode 

sykkelmuligheter også for familier, vil det være en fordel å kunne knytte vegene sammen slik 

at en kan bevege seg mellom dem.  Traseen mellom Steinsetra og Stormyrvegen er et 

eksempel på dette. 
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Videre har det vært arbeidet med å få til en sykkeltrasé i nord-syd retning, som fortsetter inn i 

nabokommunene.  Stien er også en del av planlagt sykkelforbindelse fra Hjerkinn til Sjusjøen.  

Dette er årsaken til at den er tegnet inn på kommuneplanen. 

 

Sykling er populært, og sett i et folkehelseperspektiv er det fornuftig å legge til rette med 

gode sykkeltraséer.  

 

Gjeldende lovverk er det tillatt å sykle på «veg eller sti i utmark og over alt i utmark på 

fjellet», jfr friluftslovens § 2.  Vi ser at stadig nye stier blir tatt i bruk til sykling. Dette er i 

utgangspunktet helt greit, men noen ganger ser vi at summen av all ferdsel blir for høy.  Ville 

og tamme dyr og fugler må også ha områder hvor de kan være i fred, og i deler av fjellet 

holder dette på å bli mangelvare deler av året. 

 

Da kan en spørre: Er det riktig å legge til rette for sykling på enda en sti?  Saksbehandler er 

egentlig i tvil, men heller vel i den retning at det er bedre å legge til rette på noen utvalgte 

stier enn å la syklistene sykle alle stier hvor det kan sykles. 

 

Forholdet til beitedyr 

Det beiter sau i dette området, og det er kommet innvendinger fra beitenæringa.  På en måte 

er det forståelig med en sunn skepsis.  På den annen side må en se tiltaket litt i perspktiv.  Det 

er snakk om å legge til rette en strekning på ca 1 km.  Det drives også beitebruk langs de 

nesten 200 km med bilveg i fjellet, noen steder oppleves sauen som et problem.  Det er 

usikkert hvordan sykkel-aktiviteten vil slå ut. Syklister i stor fart kan utgjøre et problem f.eks 

i sankinga.  Det bør derfor legge inn som en forutsetning at sykkelstien ikke bygges med høy 

standard hvor det kan holdes stor fart.  Sykkelstien blir et tilbud til syklistene, hvor de slipper 

å sykle om korsbakken og sparer mange høydemeter.  Da må de finne seg i en litt enkel 

standard på denne korte strekningen.  

 

 

Forslag til uttalelse: 

Fjellstyret mener det bør kunne tilrettelegges en sykkelsti slik som omsøkt.  Stien skal bygges 

med enkel standard, og ikke for høye hastigheter.   

 

Fjellstyrets vedtak legges ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker.   Dersom ingen protester 

kommer inn, er vedtaket endelig og oversendes Statskog. 

 

Etter at vedtaket er endelig, kan bruksberettigede kreve skjønn i medhold av fjellovas § 12 og 

§ 34. 

 

 

Behandling i fjellstyret: 

Marianne Stenersen ba om å få vurdert sin habilitet.  Hun ble kjent inhabil, og forlot møtet 

under behandlingen av saken. 

 

Håvard Granskogen ba om å få vurdert sin habilitet.  Han ble kjent habil. 

 

Bjørner Killi ba om å få vurdert sin habilitet.  Han ble kjent habil. 

 

Brev datert 15.08.2017 fra Øyer beite- og gjetelag ble delt ut i møtet. 
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Vedtak: 

Forslag til uttalelse enstemmig vedtatt 

 

 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Øyer turskiløyper 

Statskog 


