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Søknad om bruk av friluftsloven § 35 på «nedre trasé» Vangssætra –
Gjevilvasshytta
Gjevilvassdalen Skiløypeforenings formål er å tilrettelegge for skiløyper i
Gjevilvassdalen og omegn.
Agendaen med dette initiativet er å bidra til at det etableres skiløypetilbud i
Gjevilvassdalen i påvente av at igangsatt plan- og reguleringsarbeid med skiløyper
blir ferdig.
Gjevilvassdalen Skiløypeforening forholder seg til vedtak i kommunestyret sak
PS80/2021 der det ble vedtatt regulering av skiløyper i Gjevilvassdalen.
I saksfremleggelsen til dette møte ANHO/2021/345-9/K11 står det følgende:
Vurdering Hytteundersøkelsen fra 2015 viser at preparerte skiløyper blir stadig
viktigere og er etter fjell og naturlandskapet den viktigste faktoren for hvor mye hytta
brukes. Hytteundersøkelsen viser videre at skiløype i Gjevilvassdalen er en av de
viktigste, gjentagende kommentarene fra undersøkelsen. Gjevilvassdalen med
Gjevilvasshytta representerer en viktig merkevare for Oppdal som
reiselivsdestinasjon. Gjevilvasshytta ble nylig kåret til Norges fineste turisthytte, og er
et svært populært turmål. Svært mange har også hytte tilknyttet dalen. Et løypetilbud
i dalen er derfor viktig for å unngå kjøring til andre utfartsområder i et
klimaperspektiv. Skiløype til Gjevilvasshytta er viktig for Oppdal, både for Oppdal sine
innbyggere, men minst like viktig for Oppdals hyttebeboere og andre tilreisende.
Videre står det i saksfremlegget at regulering av skiløyper er en omfattende prosess
som vil ta flere år. Vi er derfor sterkt bekymret for manglende løypetilbud i
Gjevilvassdalen inntil vedtatt plan og reguleringsarbeid av skiløyper er ferdigstilt.
Denne søknaden er ment som et avbøtende tiltak mens reguleringsprosessen pågår,
da det er mange aktører som lider av at det ikke er et løypetilbud i dalen både blant
brukere og næringsliv.
Vi søker derfor kommunen om tillatelse til å bruke friluftslovens §35 på strekningen
«nedre trasé» Vangssætra – Gjevilvasshytta (Se vedlagte kartutsnitt)
På denne strekningen er det pr. i dag enkelte grunneiere som motsier seg at det blir
etablert skiløype i vinter. Se vedlagte liste.

Vi søker derfor kommunen om rett til å benytte paragraf 35 i Friluftsloven over disse
eiendommene. (Jfr. brev til Oppdal kommune fra Miljødirektoratet av 02.02.2020 med
svar på spørsmål om inngrepsløyve etter friluftslovens §35 der grunneier nekter
maskinpreparering av skiløyper over egen eiendom) I brevet står det bl.a.:
Kommunen kan også gi andre rett til å gjennomføre slike tiltak på annen manns
grunn.
Store deler av traséen er tidligere benyttet ifm. Skieneren, men har i ettertid blitt
stedvis lagt om for å unngå kryssing av myr med overvann og gi traseen bedre
topografi. Det har blitt lagt ned et betydelig dugnadsarbeid med å rydde denne
traséen nå i sommer og høst, og det har i tillegg blitt gjort planeringsarbeid et par
delstrekninger slik at traséen kan prepareres ved mindre snømengder.
Vi søker derfor om adgang til å bruke Friluftslovens §35 på strekningen der det er
nødvendig for å få tilgang til hele nedre trasé fra Vangssætra til Gjevillvasshytta for
kommende vintersesong.
Det er innhentet tillatelse fra et flertall av grunneiere langs nedre trasé (Se vedlegg),
men vi har dessverre ikke lyktes i å få frivillige avtaler med alle grunneierne.
Over disse eiendommene gjenstår det noe krattrydding som følge av at traséen her
ikke har vært ryddet siden Skienern ble arrangert. Løypeforeningen ønsker å ta
denne dugnadsjobben så snart positivt vedtak foreligger.
Vedlagt ligger også oversikt over grunneiere som tidligere har gitt tillatelse til
løypekjøring over sine eiendommer langs nedre trasé.
Om der er spørsmål eller behov for nærmere avklaringer i tilknytning til søknaden
stiller vi gjerne opp til et ev. møte omkring dette.
Vinteren nærmer seg raskt så vi håper på en snarlig behandling av søknaden.

Vedlegg 1: Kartutsnitt «nedre trasé» Vangssætra - Gjevilvasshytta
Vedlegg 2: Liste grunneiere langs «nedre trasé», og hvem som har gitt/ikke gitt
tillatelse høsten 2021
Vedlegg 3: Grunneieravtaler 2021
Vedlegg 4: Grunneieravtaler 2018
Styret i Gjevilvassdalen Skiløypeforening
Nils Petter Hårstad, styreleder
Jan Otto Hoel
Peder Haugset
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Emne: Midlertidig skiløype i Gjevilvassdalen
Vedlegg:
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Hei.
Søknad / henvendelse vedr. skiløyper er vedlagt.
Henvendelser rettes til styreleder for Gjevilvassdalen Skiløypeforening, Nils Petter Hårstad
nphaarstad@gmail.com.
Mvh
Peder Haugset
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VEDLEGG 2
Liste over grunneiere/eiendommer langs nedre trasé fra Vangssætra til Gjevilvasshytta:

Grunneier
Bjørn Engelsjord
Inger-Anne Engelsjord
Peder Haugset
Inge Detlie
Olav Kvam
Jan Otto Hoel
Merete Vognild
Nils Petter Hårstad
Audun Vognild
Ingunn Løvsletten
Erik A. Engelsjord
Mary Elfrida Engelsjord
Bent Inge Hoel
Merete Tollin
Rolf Morten Dørum
Aron Joseph Halstad
Stian Dørum
Arnstein Jacobsen Dørum
Einar Kristian Smedsaas
Georg Arild Smedsaas
Grethe Birgitte Smedsaas
Marthe Skarsheim
Martin Vognild
Tor Grøtan
Stian Dørum*
Hege Myran Voll
Arne Mjøen
Gudbrand Sukke-Gulaker
(Sameie ved Gjevilvasshytta:
Gudbrand Sukke-Gulaker
Arne Rolvsjord
Halvor Rolvsjord
Eli Skarsem
Jan Otto Hoel
Cecilie Nitter)

Eiendom
242/2
229/1
225/1
226/1
194/3
231/4
244/1
244/2
236/1
237/1
231/1
232/1
255/1
209/1
208/1
211/2
211/1
260/2

260/1
258/1
211/2
230/8
185/2
265/2
252/2
220/2
221/1
259/1
262/1
263/1

NB! Denne eiendommen kan
unngås ved at løypa ender ved
ferist før Gjevilvasshytta. Kun
50 meter differanse ift. til å
inkludere den. På opptegnet
kart er den riktignok inkludert.

* Løypa krysser eiendom 211/2 to ganger (adskilte teiger på samme eiendomsnummer)

