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Søknad om sykkeltrasé mellom Steinsetra og stormyrvegen 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

• Merknad datert 21.09.2017 fra Øyer-Tretten bonde og småbrukerlag 

• Merknad udatert fra Beitebruker, Øyer/Tretten Bondelag, Øyer/Tretten sau og geit, 

Stormyrvegen og Teigsetervegen 

• Merknad udatert fra Øyer beite- og gjetelag 

 

Andre saksdokumenter: 

Fjellstyrets sak 48/17 

 

Bakgrunn: 

Øyer turskiløyper søkte opprinnelig om å anlegge både en sykkelsti og trasé for tidlig 

skiløype langs gammelt kuråk mellom Steinsetra og Stormyrvegen.  I e-post av 11. august ble 

den delen av søknaden som angikk skiløype trukket. 

 

I møte 23.08.2017 gjorde fjellstyret slik vedtak: 

 

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. 

 

Etter kunngjøring i GD og på fjellstyrets hjemmeside, lå saken til offentlig gjennomsyn i tre 

uker.  Det er kommet inn tre merknader: 

 

Øyer-Tretten bonde og småbrukerlag – brev datert 21.09.2017: 

• Hensynet til beitebruk og bruken av avlingsvegene må vektlegges sterkt.   

• Tilrettelegging for sykkelsti bør begrense seg til enkel rydding av kvist og trær, og 

arbeidet bør kunne utføres med motorsag og enkel redskap. 

 

Beitebrukere, Øyer/Tretten Bondelag, Øyer/Tretten sau og geit, Stormyrvegen og 

Teigsetervegen – udatert brev: 

• Frykter tilrettelegging av sykkelsti vil føre til at sau som har beite i området vil trekke til 

andre områder, og at dette vil føre til ekstra arbeid og utgifter både med tilsyn og sanking. 

• Viser til at det er rom for å øke saubesetningene i området 

• Viser til at planlagt sykkelsti fra Hjerkinn til Sjusjøen er lagt på is 

• Fjellstyrets uttalelse om «enkel standard» og «ikke for høy fart» er upresis. 
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Øyer beite og gjetelag – udatert brev: 

• Stien vil gå gjennom området til 5 saubesetninger 

• Å anlegge stien kan påvirke trekkmønsteret slik at sauen trekker ut av området til områder 

det ikke blir drevet sanking. 

• Har ikke tatt hensyn til betebruksplanen, hvor det framgår at beitenæringa skal være 

høringsinstans. 

• Kan godta en sykkelsti av enkel standard, dersom det ikke blir brukt maskinelt utstyr til 

opparbeidingen. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Alle tre uttalelsene uttrykker skepsis til en sykkelsti med høy grad av tilrettelegging.  Dette ut 

fra usikkerheten om hvordan det vil påvirke beitedyrene.  

 

Det er riktig at planene om sammenhengende sykkelsti fra Hjerkinn til Sjusjøen er lagt på is.  

Slik saksbehandler har oppfattet det er det likevel et ønske om en sammenhengende sykkelsti 

i nord-sør retning som går gjennom flere kommuner, i alle fall søre del av Ringebu, Øyer og 

Lillehammer. 

 

Sykling i skog og fjell er økende, til dels sterkt økende.  Etter dagen lovverk kan en sykle 

hvor en vil etter veger og stier i skogen, og over alt i fjellet.  Det blir da også gjort.  Denne 

aktiviteten har vi ingen kontroll over.  Saksbehandler tenker da at det kan være noen fordeler 

også ved å kanalisere denne ferdselen. 

 

Ut fra en totalvurdering og ut fra de mottatte uttalelsene mener jeg det bør kunne legges til 

rette for en sykkelsti med enkel standard.  Dette bør kunne skje ved oppkvisting, fjerning av 

noen trær og fjerning av einer/vidjer.  Stien framstår i dag som slitt, og på noen strekninger 

nokså dyp.  Dette bør kunne utbedres på enkelt vis, fortrinnsvis med håndredskap 

 

Forslag til vedtak – uttalelse til Statskog: 

Fjellstyret tilrår at det blir gitt tillatelse til å anlegge sykkelsti av enkel standard langs det 

gamle kuråket mellom Steinsetra og Stormyrvegen.  Tilretteleggingen skal i første rekke skje 

ved oppkvisting og fjerning av einer/vidjer, samt fjerning av noen trær.  Der det er behov kan 

stien planeres med håndredskap.  Stien skal ha normal bredde som en sti, ca 1 meter, og ikke 

lages unødig brei. 

 

Fjellstyret gjør oppmerksom på den rett de bruksberettigede har til å kreve skjønn, i medhold 

av fjellovens § 12 og 34.  Krav om skjønn må framsettes inne tre uker «etter at den som krev 

skjøn fekk kunnskap om tiltaket eller leigeavtala», jfr fjellova § 34 

 

Behandling i fjellstyret: 

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

forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

 

Vedtak – uttalelse til Statskog: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

➢ Statskog 

➢ Søker 


