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SØKNAD FRA VÆRFAST OM BRUK AV STIER TIL STISYKLING  

 

Vedlegg:  

 

Kopi av brev Værfast til Statskog mottatt 21. mars 2019. 

 

Saksframlegg: 

 

Værfast AS er et nylig etablert selskap i Ringebu, med fire eiere og drivere. De ønsker å 

etablere seg som guidefirma i Ringebu og Gudbrandsdalen, blant annet med fokus på 

stisykling. De ønsker å inngå avtaler med grunneierlag og utmarkslag i kommunen 

vedrørende bruk av eksisterende stier. Værfast informerte om sine planer for fjellstyret og 

Statskog i fjellstyremøte 7. februar 2019, og ønsket å forhøre seg i forhold til bruk av stier i 

statsallmenningene.  

 

I brev av 21. mars har Værfast søkt Statskog om bruk av eksisterende sti fra fv 27 til 

Friisvegen. Konkret vil det si fra Saltashaugen på Venabygdsfjellet, bru over Mya, rundt 

Brennflya til Dørfallet, videre sørover Rondanestien gjennom Stulshøgdene til Hirisjøåa, 

Brentfjell, Kvannslåhøgda og til Friisvegen. Alternativ avslutning er mot Vesle Skinnalia og 

ned til Pulla seter.  

 

Dette er samme trasé som etter vilkår fra fjellstyret og tillatelse fra Statskog er benyttet til 

Fjellmillom Stisykkelfest. 

 

Det beskrives at de vil guide grupper på 6-8 personer, pluss maks 2 guider. Estimert bruk av 

stien er 10-20 turer fra midten av juni til været ikke tillater sikre turer. De vil ha opphold i 

reinsjakta hvis vindretningen tilsier stor aktivitet i området.  

 

 

Saksbehandlers merknader: 
 

Fjellstyret uttaler seg på vegne av bruksrettene i statsallmenningen og i forhold til gjeldende 

lover- og planverk. Statskog gir grunneiers tillatelse. 

 

Guiding i fjellområdene er noe vi ser kommer mer og mer, og kan bli en utfordring å håndtere 

på sikt. Det er positivt at selskapet her henvender seg til grunneier og fjellstyret for dialog og 

diskusjon rundt muligheter og begrensninger.   

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  25.4.2019 

Arkiv nr.: 343 

Sak nr.: 17/19 

Saksbehandler: Erik Hagen 



Av friluftsloven § 2 er det tillatt med sykling på vei eller sti og overalt i utmark på fjellet. Det 

er ikke dermed sagt at det er uhindret adgang til å arrangere turer. Hvorvidt et arrangement må 

ha grunneiers tillatelse kan variere. Noen vesentlige punkter som må vurderes er antall 

deltakere, terrengets beskaffenhet, konflikter med andre brukergrupper, hastighet med mer. 

Friluftsmøter, idrettskonkurranser og lignende sammenkomster som kan volde skade eller 

ulempe kan kreve grunneiers tillatelse. Her vil også den alminnelige hensynsregelen i 

friluftsloven § 11 tre inn: «Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn skal 

opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, 

eller påføre miljøet skade.» 

 

Den omsøkte traseen ligger for øvrig i nasjonalt villreinområde, hvor Regional plan for 

Rondane og Sølnkletten har retningslinjer for friluftsliv og ferdsel (pkt. 5.3):  

«Med ferdsel menes allmenn ferdsel etter friluftsloven»… 

 

«Større arrangement, konkurranser, aktiviteter og lignende skal legges til områder, traséer og 

tider der de kommer i minst mulig konflikt med villrein, og der de kan skape størst mulig 

ringvirkninger for lokalsamfunnet. Sykling bør fortrinnsvis skje etter seter- og utmarksveger 

og stier, framfor i terreng. Organiserte aktiviteter og opplevelser bør i størst mulig grad 

benytte eksisterende vegnett og godt merkede stier og løyper».  

 

I dette tilfelle vill ferdselen i stor grad skje langs etablert fotrute (DNT-sti). Værfast beskriver 

at de følger Stivett reglene som er utviklet av Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS), 

som blant annet innebærer vikeplikt for fotgjengere, bæring av sykkel i myrområder, og at 

man unngår spesielt sårbare stier etter perioder med mye nedbør.  

 

Ellers er dette områder som er mye brukt av reinsjegere og svært viktig for utøvelse av 

elgjakta i fjellterrenget Ringebu Østfjell. 

 

 

 

Forslag til uttale: 
 

Omsøkt aktivitet kan oppfattes som en del av allemannsretten, men vil likevel måtte innrette 

seg etter hensynsregler og føringer i gjeldende lover og planer.  Det er positivt at det søkes 

dialog rundt muligheter og begrensinger, slik at en her kan finne egnede områder for slik 

aktivitet. I dette tilfelle samles ferdselen til eksisterende stinett og i randsonen av 

villreinområdet. Det anses imidlertid som uheldig med økt aktivitet under jakta i området, 

særlig elgjakta. Det anbefales at aktiviteten kan tillates som et prøveår i 2019, i perioden 

midten av juni til reinsjakta.  

 

 

 

Møtebehandling:  

 

Inge Asphoug stilte spørsmål ved sin habilitet, da han leier ut lokaler til Værfast. 

Fjellstyret erklærte Asphoug for habil i saken.  

 

 

 



 

Uttale: 
 

Omsøkt aktivitet kan oppfattes som en del av allemannsretten, men vil likevel måtte innrette 

seg etter hensynsregler og føringer i gjeldende lover og planer.  Det er positivt at det søkes 

dialog rundt muligheter og begrensinger, slik at en her kan finne egnede områder for slik 

aktivitet. I dette tilfelle samles ferdselen til eksisterende stinett og i randsonen av 

villreinområdet. Det anses imidlertid som uheldig med økt aktivitet under jakta i området, 

særlig elgjakta. Det anbefales at aktiviteten kan tillates som et prøveår i 2019, i perioden 

midten av juni til reinsjakta.  

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

 

Kopi:  
Statskog SF 

Værfast 


