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Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé 
og vinterbrøyting av Ulvangsvegen  

 

Spørsmålet om vinterbrøyting av Ulvangsvegen startet allerede i 2002 

På i årsmøtet til Mysuseter vel 27. juli 2002 orienterte teknisk sjef i sel kommune 

om 25 nye hytter som var lagt inn i sentrumsplanen vest for Mysuseter fjellstue. 

Utbyggingen forutsatte vinterbrøyting av Ulvangsvegen noe som igjen forutsatte 

at det må lages nye skiløyper. I påskenummeret  2003 til Mysuseter vel, ble det 

annonsert for visning av disse høystandard hyttetomter med vinterveg, vann, 

kloakk og strøm.  

I julenummeret til Mysuseter Nytt julen 2003 uttrykker både løypelaget og vellet 

en sterk økning i antall henvendelser om vinterbrøyting av veier på Mysuseter. 

Konklusjonen på årsmøtet i løypelaget 10. november 2003  ble det tatt initiativ  

til opprettelsen av en komite som skulle behandles av i de forskjellige 

interesseorganisasjoner og eventuelt fremme et samlet forslag overfor Sel 

kommune. På årsmøtet  ble det likeledes orientert om at veistyret i Gråhaugen 

hadde hatt befaring med løypelaget for å se på muligheten for mer brøyting.  

Oppsitterne langs Ulvangsvegen ble før årsmøtet i 2006 tilskrevet om de ønsket 

vinterbrøyting av Ulvangsvegen.  Et stort flertall av oppsitterne meldte tilbake at 

det ønsket de.  Årsmøtet i 2006 at styret skulle søke kommunen om tillatelse til 

vinterbrøyting av vegen. Styret har arbeidet med saken siden da.   

I årsmøtet for Ulvangsvegen i 2011 kom saken opp igjen.  Det ble tydelig flertall 

for å søke om vinterbrøyting av hele Ulvangsvegen.  

 

Søknad om dispensasjon til å vinterbrøyte Ulvangsvegen og flytte 

skiløypa vekk fra veien  

6. september 2011 sendte styret i Ulvangsvegen søknad til Sel formannskap om 

dispensasjon fra reguleringsplanen for Mysuseter for å vinterbrøyte hele 

Ulvangsvegen. Samtidig ble det søkt om å flytte vinterløype vekk fra veien. Sel 

formannskap behandlet saken 29. november 2011. 9. januar 2012 mottok 

veilaget avslag på søknaden.  

12. mars 2012 sendte veilaget inn klage på vedtaket. i brev fra kommunen        

24. september 2012 fikk veilaget melding om at avslaget på dispensasjonen var 

opprettholdt og at saken var oversend fylkesmannen for endelig klagebehandling.  

13. desember 2012 trekkes klagen over Sel formannskaps vedtak av       

29.11.2011 med begrunnelse av det innledet et arbeid hos Sel kommune og 

løypelaget om en alternativ trasé for skiløyper i området.  
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Politisk behandling av flytting av skiløype og vinterbrøyting av 

Ulvangsvegen 

I referatet fra formannskapsmøtet 6. desember 2012 orienterte rådmannen om 

brøyting av Ulvangsvegen. ”Løypelaget og kommunen har startet arbeidet med å 

se på ny skiløype og kryssing av Ula. Plan og beredskapssjef arbeider med å få 

dette inn i plan for idrett og friluftsliv. Arbeidet med løypeplan må igangsettes . 

I formannskapsmøtet 12. februar 2013 orienterte rådmannen om brøyting av 

Ulvangsvegen. ”Det er utarbeidet 2 forslag til skiløyper, som ikke kommer i 

berøring med veien. Dette må befares på barmark. Parallelt arbeides med ny bro 

over Ula.” I samme møte orienterte ordføreren om brev fra styret i Ulvangsvegen  

der det ble invitert til samarbeide med alle parter i forbindelse med omlegging av 

skiløypa.  

I forbindelse med utkast til planbestemmelser og retningslinjer vedtok 

formannskapet i møtet 5. mars 2013 om en ny sak for å gjøre ny vurdering av 

vinterbrøytet veger i hytteområder   

2. juni 2013 forelå notat til formannskapet om ”Vinterbrøyting av bilveger til 

hytteområder/tomter i Sel kommune.” 

Fra formannskapets møte 14. januar 2014  foreligger følgende referat: 

”Rådmannen: Sikker kryssing av Ula på Mysuseter. Ola Næprud orienterte. 

Kryssing over Ula ved Ulvangen er ikke optimal. Det er vanskelig å krysse med 

løypemaskin for å tråkke trolløypa. Fra Sel kommune sin side er det fokus på å få 

til en sikker kryssing av elva. I samarbeid med styret i Ulvangsvegen er det 

utarbeidet et alternativt krysningspunkt over Ula og alternativ trase for skiløypa. 
Rådmannen ønsker a ̊ søke på ̊ statlige tilskuddsmidler til ny bru/krysning over Ula. 

Formannskapet slutter seg til at rådmannen søker statlige friluftsmidler for å 
anlegge ny bru over Ula.”  

I kommunestyremøtet 17. februar 2014 ble det under behandlingen av   

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 vedtatt at vinterbrøyting 

av veier i hytteområder er inkludert i pågående rullering av kommuneplanens 

arealdel. Under handlingsprogrammet for områder for fysisk aktivitet.                  

I handlingsplanen ble anleggene ny trasé for Trolløypa og behovet for sikker 
passering av elva Ula vedtatt flyttet over i prioritert  liste. 

Fra utfordringene i planen gjengis: 

”Bro over Ula Mysuseter og Rapham løyplag og sel kommune arbeider med planer 

om et nytt kryssingspunkt over Ula lang Ulvangsvegen. Dagens kryssing er 

risikofylt og medfører at det ikke etableres spor før isen og forholdene for øvrig er 

optimale. Kryssingspunktet/sporet berører løypa mellom Mysusæter og Per-Gynt 

og er samtidig trasé for Troll-løypa. For å sikre dette punktet må det bygges ny 

bro over Ula. Dette bør planlegges og gjennomføres så raskt som mulig. …. Plan 

og beredskapssjefen regner med at det er mulig å søke om friluftsmidler til dette 

tiltaket.” 

”Brøyting av veier/løypetraséer De siste årene har en i Sel kommune, og i 

nabokommune, sett en økende konflikt mellom ønsket om vinterbrøyting av veier 

til hytter og behov for veier som løypetraséer. Dette er en konflikt som 

sannsynligvis ikke kommer ti å løse av seg selv og som kan føre til en forringelse 

av løypenettet i området.” 
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I formannskapsmøtet 13.5.2014 ble det vedtatt å legge utkast til Kommuneplan 

for Sel kommune 2014-2015, arealdelen ut til offentlig ettersyn. I avsnittet om 

vinterbrøyting av veier gjengis formannskapets utkast: 

 

Dette viser at formannskapet har endret syn til å være negativ til vinterbrøyting, 

til et positivt syn, såfremt tilfredsstillende nye skiløyper blir etablert. For øvrig 

vises til felles høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel som ble sendt av 
Furusjøvegen og Ulvangsvegen veglag.  

27. juni 2014 skrev plansjefen i kommunen notatet ”Drøftingssak. Omlegging av 

trasé for Troll-løypa inkl. sikker passering av Ula elv.”  Under formannskapets 

behandling av notatet 27. juni 2014 fikk rådmannen fullmakt til å arbeide videre 
med å finne en løsning i saken. 

31.8.2014 skrev plansjefen notat til formannskapet og kommunestyret om 

Kommunalt tilskudd til prioritert anlegg for fysisk aktivitet. Notat går til 

formannskapet med forslag om at Sel kommunestyret skal vedta å forskuttere 
tilskudd til omlegging av Troll-løypa fra Ula til Mysuseter  

Fra møtet i formannskapet 1.9.2014 om: 
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Utskrift fra protokoll fra møte i Sel kommunestyre  15.09.2014: 

Vedtak i Kommunestyret - 15.09.2014:  

1. Forutsatt en omforent løsning på løypetrase mellom veilag, løypelag og 

grunneiere, vil Sel kommunestyre kunne forskuttere tilskudd til omlegging av 

Troll-løypa. Sel kommune tar initiativ til møte mellom partene.  

2. Finansieres ved bruk av felles disposisjonsfond. Budsjettet for 2014 endres slik: 

1470 600 380 kr. 200.000,- 

1940 600 380 – kr. 200.000,-  

 

 

 

Rådmannen:  

 

 

 

Protokoll fra formannskapets møte 09.12.14  

Rådmannen:  

 Løyper Mysusæter. Det har vært en positiv utvikling de siste ukene. 

Ekstraordinært årsmøte i løypelaget ble holdt 26. november. Søknad om å 

kjøre løypespor ble sendt til veglagene og de tillatelser ble gitt. Sel kommune 

kaller inn alle parter med interesser i framtidig organisering og drift av 

løypelaget på nyåret.  

 Protokoll fra kommunestyrets møte 19.01.15. 
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Ordfører:  

  Kommuneplanens arealdel. Ordføreren refererte fra gjennomgangen til 

formannskapet i møtet torsdag 15.01. Formannskapet ønsker at jobben videre 

med arealplanen skal lenes mot Regional plan for Rondane/Sølnkletten. Det er 

viktig at kommunestyret er kjent med at formannskapet tenker å fremme 

forslag som går ut over Ula/Dovre-planen. Handlingsrommet i en 

utviklingssone må defineres. Kommunestyret stiller seg bak dette. 

  

 Rådmannen:  

o  Fremdrift på spillemidlersøknad i forbindelse med omlegging av 

løype og bro over Ula. Det er søkt om tilskudd til sikker kryssing av 

Ula, (kommunens anliggende) og omlegging av løype inn mot ny bru. 

Det gjenstår diverse avklaringer.  

  

12/2-2015 Harald Fagereng 

 

 


