
RINGEBU FJELLSTYRE 

MØTEBOK 

 

 

 

 

 

 

 

SØKNAD FRA VENABYGDSFJELLET VEL OM TILLATELSE TIL Å MERKE TURER I 

STATSALLMENNINGENE PÅ VENABYGDSFJELLET  

  

Vedlegg:  

 

- E-post fra Destinasjon Venabygdsfjellet, Venabygdsfjellet Vel 17. juni 2014 

 

 

Saksframlegg: 

 

Fjellstyret har mottatt søknad om merking av turstier i statsallmenningen på Venabygdsfjellet. 

Destinasjon Venabygdsfjellet, Venabygdsfjellet Vel står som søker. Prosjektet har fått 

innvilget en finansiering fra Oppland fylkeskommune i samarbeide med Gjensidige stiftelsen, 

til å merke definerte sommer turstier på Venabygdsfjellet. Disse vil bli merket i henhold til 

standarden definert i Turskiltprosjektet 2014 og definert i Merkehåndboka. Fjellstyret er 

forevist et eksempel på skilting og stolper, som Velet ønsker å benytte, for å gjennomføre en 

så skånsom merking som mulig. 

 

Søker forventer også et positivt svar fra Oppland Fylkeskommune for finansiering av en 

velkomsttavle ved fylkesgrensa, lik den som står på toppen av Trabelibakken, og ønsker en 

tilbakemelding også på dette. 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Prosjektet har utarbeidet en beskrivelse av turene med tilhørende kart. Se mer om dette her: 

http://www.venabygdsfjellet.com/node/39. En vesentlig del av turene strekker seg inn i 

Ringebu Østfjell statsallmenning, samt noen videre inn i Rondane nasjonalpark og over i 

Setningen statsallmenning. Disse har blant annet tilknytning til DNT sitt stinett. I første 

omgang ønsker Velet å merke stien fra parkeringsplassen ved Muvatnet, vestover mot 

Flåtjønnet og sørover gjennom Bånskaret. Det er tenkt impregnerte stolper i bryst/hodehøyde 

med skilter i metall. Det er også ønskelig med noe klopping av bløte partier på Strekningen 

fra Muvatnet mot Flåtjønnet.  

 

De foreslåtte turene i statsallmenningen følger etablerte stier og råk i et område som er viktig 

beite- og oppholdsområder for villreinen både sommer og vinter. Dette er dokumentert 

gjennom registreringer i felt og gps-merkeprosjektet i Rondane. Samtidig er det for villreinen 

et smalt krysningspunkt over fv27. Selv om det allerede er stor ferdsel i området, med DNT-

sti og Muen som naturlig trekkplaster, vil en merking av turstier videre nordover, høyst 

sannsynlig øke ferdselen ytterligere, med påfølgende negative konsekvenser for villreinen. 
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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: Videreutvikling av løyper og stier som kanaliserer folk utenom 

villreinområdene. Tilretteleggingstiltak som gjør området utenfor leveområdet mer attraktivt. 

..Tilrettelegge sommerstier i lågereliggende deler av fjellet.  

 

Det er positivt at det tilrettelegges med merkede stier, løyper og aktiviteter rundt etablert 

næringsliv i buffersonen på Venabygdsfjellet. Gode tilbud der kanaliserer ferdselen vekk fra 

sårbare områder for villreinen, og øker trafikken til turistbedriftene lenger fram i fjellet.    

 

Ønsket om å få opp en velkomsttavle ved fylkesgrensa bør heller ikke være problematisk, selv 

om det allerede er mange installasjoner på gjeldene parkeringsplass. 

 

Fjellstyret uttaler seg i saken av villreinhensyn, og videresender til Statskog vedrørende 

skilting.  

 

 

Uttale: 

 

Ringebu fjellstyre vil av villreinhensyn ikke tilrå merking av stien rundt Bølhøgda, samt 

ytterligere merking av andre foreslåtte turer i allmenningen som ligger innenfor nasjonalt 

villreinområde. Fjellstyret mener videre at en velkomsttavle for Venabygdsfjellet bør 

plasseres på vestsiden av fv 27, ved etablert rasteplass i Veslbøllia (statsallmenningsgrensen). 
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