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SØKNAD OM TILLATELSE TIL MERKING OG OPPSETTING AV TURSKILT FOR 

SKI- OG SOMMERLØYPER I OMRÅDET STORFJELLSETER 

 

Vedlegg:  - Kopi av brev fra Stofjellseter velforening til Statskog SF 29. november 2015. 

 
 

Saksframlegg: 

 

Statskog har videresendt søknad om oppsetting av turskilt for ski- og sommerløyper i området 

Storfjellseter på Hirkjølen, til uttale. Det er Storfjellseter velforening som søker.  

 

Ønsket er å skifte ut den gamle skiltingen fra den gang Storfjellstua var i drift. Det vises til at 

den gamle skiltingen ble satt opp med Storfjellstua som utgangspunkt og at den i dag er 

direkte misvisende ettersom driften ved Storfjellstua er nedlagt. En rekke av skiltene begynner 

likeledes å bli svært slitte og mer eller mindre uleselige. Skal skiltingen ha noen hensikt bør 

disse byttes ut og erstattes med nye. Parkeringsplassen ved Storfjellstua vil være 

utgangspunktet for merkingen av skiløypene. Det vises til vedlagt kart med sommerstier 

(svart stipling) og skiløyper (blå, heltrukken linje) som ønskes merket.  

 

Det er tenkt å benytte skilt utformet i tråd med den nasjonale standarden, med 

retningsangivelse, avstand og symboler for skiløype eller sommersti. Skiltene vil være 

grønnmalte med hvit skrift. Sommerstiene vil i tillegg merkes med røde merker som henges 

opp i trær og grener med tau. På snaufjellet vil stiene ikke merkes da røde merker lett kan 

forveksles med DNT sin merking. Velforeningen ønsker imidlertid å sette opp skilt der stiene 

begynner ved bilvei og i stideler. 

 

Merkingen vil i sin helhet bekostes av velforeningen, dvs innkjøp av skilt og stolper. 

Der hvor det finnes stolper fra tidligere vil disse benyttes og eventuelle overflødige stolper vil 

fjernes. 

 

Oppsettingen av skilt og merker vil foregå på dugnad blant velforeningens medlemmer og ved 

en positiv tilbakemelding vil arbeidet utføres somrene 2016 og 2017. 

 

Velforeningen antar at det vil være stier i området som det vil være ønskelig å merke, uten at 

disse er avmerket på kartet og ber om tillatelse til å merke også disse uten ytterligere 

søknader.  
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Saksbehandlers merknader: 

 

Storfjellseter velforening satte for noen år siden opp en del skilt langs ski- og sommerløyper 

på Hirkjølen. Grunneier, fjellstyret eller kommunen ble den gang ikke underrettet om tiltaket. 

Ut i fra omfang, utforming og størrelse ba Ringebu fjellstyre om at oppsatte skilt ble fjernet, 

og at velforening, grunneier og fjellstyret skulle bli enige om aktuelle plasser, utforming og 

størrelse på skilting i området. Det ble vist til at dette burde harmonere med andre skilt som er 

satt opp av fjellstyret, beitelag og andre. Skiltingen skulle også følge gjeldende planer for 

ferdsel i området. Etter dialog med velforeningen ble en del skilt fjernet og noen fikk endret 

utforming.  

 

Det går ikke frem av søknaden om gjenværende skilter nå skal skiftes ut. Det må imidlertid 

være en forutsetning for ny merking, slik at det blir en ensartet skilting i området.  

 

Området ligger i Regional plan for Rondane og Sølenkletten innenfor sone 1, Nasjonalt 

villreinområde. Dette er spesielt viktige områder for villrein, hvor ny utbygging eller andre 

tekniske inngrep som kan forringe nasjonalt villreinområde skal unngås.  

 

Planens punkt 5.2 Generelle retningslinjer for sone 1 – 4 i Rondane – Sølnkletten, avsnitt 

Ferdsel og friluftsliv sier følgende: Det bør legges til rette for gode muligheter for friluftsliv 

og natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser utenfor nasjonalt villreinområde for å 

styre aktiviteter bort fra mer sårbare områder.  

 

Videre punkt 6.3.1., nr 15: ...vedlikeholde godt preparert skiløyper i de lågereliggende delene 

av fjellet der det ikke er villrein om vinteren. Tilrettelegge sommerstier i lågereliggende deler 

av fjellet. 

 

Skiløypene som er tenkt merket ligger inne i kommunale planer. Dagens praksis der 

skiløypene kjøres med skuter og sporkjelke ser ut til å fungere bra i forhold til å lede ferdsel. 

Det vises også hensyn når det er rein i Brettingsdalen, ved at løypa inn mot gamle 

Brettingsdalsbua da ikke kjøres. Det foreligger ingen bestemmelser om sommerstier i 

kommunale planer, men av vedlagt kart ser det ut til at omsøkt merking forholder seg til 

eksisterende merking.  

 

Så lenge den nye merkingen ikke overgår den gamle i omfang, bør tiltaket kunne godkjennes.  

Det må imidlertid ikke etableres ny merking i form av skilt ved vei eller stideler i høyfjellet.  

 

Ønsket om å merke også andre stier uten søknad kan ikke etterkommes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uttale: 
 

Ringebu fjellstyre ser positivt på velforeningens ønske om å erstatte gamle skilter langs stier 

og skiløyper i området Storfjellseter. Det må være en forutsetning at også skilter oppsatt i 

2011 blir erstattet med nye, slik at skiltingen blir ensartet i området. Det må ikke etableres ny 

skilting utover den gamle, og spesielt ikke med skilt eller annen merking av sommerstier ved 

vei eller stideler i høyfjellet. Merking av annet sti- eller løypenett i området uten søknad må 

ikke godkjennes. 
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