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Saksopplysningar 

Fjellstyret fekk e-post frå Liv Vingdal i Øystre Slidre kommune 7. januar 2019. E-posten vart sendt 

vidare til Borghild Simengård i Statskog som meiner at etableringa er å sjå på som ein 

grunndisponering, og Statskog ynskjer difor fjellstyre si uttale i saka.  

 

Dette skriv Liv Vingdal (leiar folkehelse, friskliv og frivilligsentral) i søknaden:  

Forslag til Dronningstig i Øystre Slidre  

Øystre Slidre frivilligsentral har 10 års jubileum i 2019 og som ein aktiv trim- og friluftsaktør har vi 

eit ynskje om å etablere ein Dronningstig i Øystre Slidre som ein del av jubileumsmarkeringa vår. Vi 

kjenner til at det fins fleire Dronning-stigar/ruter i landet, og vi synes dette er så flotte tiltak og kunne 

tenkje oss å få til ein Dronningstig i vår kommune.  

 

 
Kart over området.  P= parkering. 1= Høgste punkt på ruta  
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Idéen er å bruke ein etablert stig frå stølslaget Sørre Skreddalen (1165 moh)  – sjå kart. Forslag til 

parkering ved Sørre Skreddalen er 200 m heimafor stølslaget der stigen til Nørre Skreddalen startar. 

Etter ca. 500 m tek ein av til høgre og følgjer stig vidare oppover ryggen (denne stigen er ikkje merka 

av på kartet). Ruta som er merka med grønt på kartet frå Sørre Skreddalen til Skindrovegen er ca. 5 

km lang og har ein høgdeforskjell på ca. 230 m. Høgste punktet er Skindrofjellet 1398 moh. Stigen frå 

Skindrofjellet og ned til Skindrovegen er tydeleg etter at dette var turmål i Fjellstafetten i 2018.  

Turen kan ein gå som tur/retur til Skindrofjellet frå begge sider eller som rundløype ved å gå 

stølsvegen tilbake rundt Stryta (heile runda er ca. 11 km). 

 

Heile ruta går utanfor Nasjonalparken, men topp-punktet på 1398 moh er ein grensetopp. Det vart 

sendt informasjon om dette forslaget til Nasjonalparkforvaltaren og dagleg leiar i fjellstyret i juli 

2018. Nasjonalparkforvaltaren har svara at dei ynskjer å foreta ei vurdering av dette tiltaket og ta 

kontakt når dei har fått sett nærare på saken.  

 

Når det gjeld tilrettelegging ser vi for oss 6 retningsskilt med namn og gjerne ein Sonja-stein på 

toppen. Parkering 200 meter heimafor stølslaget Sørre Skreddalen treng tilrettelegging, og do og 

søppeldunk ved parkering  må vurderast.  

 

Vi ynskjer gjerne å opne stigen i veke 32 (august 2019) når vi skal arrangere vår årlege «Stølsveko» 

(friluftsliv-ferie) for barn og unge i Øystre Slidre. Til opningen vil Dronning Sonja bli invitert.   

 

   
Utsikta frå Skindrofjellet er storslagen med eit panoramautsyn vestover mot Jotunheimen  

 

 
Utsikt mot nord mot stølslaget Urek, Røsstølen, Haugseter Fjellstue og Besshø bakerst. 
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Utsikt mot vest med stølslaget Vassklepp på odden midt i bildet. Fjella bak f.v. er Koldedalstind, 

Hjelledalstind, Falketind, Stølsnostind, Galdeberg, Torfinnstind, Nordre Kalveholotind og vestre 

Kalvehøgda 

 

      
Stølslaget Sørre Skreddalen 

 

Stigen startar 200 meter heimafor stølslaget Sørre Skreddalen. Dette stølslaget er visstnok Norges 

høgstliggjande støl som er i drift (1165 moh.) Her er bilde frå vår årlege «Stølsveko» for barn og 

unge.” 

 

 

Fjellstyreadministrasjonen ynskjer at saka er så godt opplyst som mogleg før fjellstyret gjer si uttale til 

Statskog, og difor er det viktig at dei bruksberettiga i dette området får høve til å gje ei uttale i saka.  

 

Uttale frå John Nordtorp, stølseiger Sørre Skredalen: 

”Fint att vi får uttale oss vedr. Dronningstigen som har utgangspunkt i Sørre Skredalen. Er i 

utgangspunktet positiv til tiltaket, men vil helst ikkje ha for store inngrep i nærområdet til stølen. 

Parkering bør vel tilretteleggast, men er skeptisk til do og søppel. Har hatt parkering for fjellstafetten 

neste innpå stølen i ein god del år utan for store konfliktar, men ein parkering litt lenger ifrå er 

yskjeleg. Dyra våre brukar og vegen og den parkeringa som finns i dag når dei er på veg ut og inn 

etter melking. Søppel har turistar som ferdast i området take med seg heim, vi har ikkje merka att det 

ligg att i fjellet. Lykke til med tiltaket, ha ein åpen dialog med oss som er brukarar så går dette bra.” 
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Uttale frå Skaget-Bitihorn beitelag: 

”For oss i Skaget/Bitihorn er det eventuell parkering rundt sankekvea som byr på utfordringer. Det 

kan hende at vi må ha inn sjuke dyr her i beitesesongen og da trenger vi plassen foran kvea. Her er 

det storfe som kan gjøre skade på biler som står parkert foran kvea. Vi må også ha dette område fritt 

for biler i sankinga om høsten. 

Forslag fra oss er at det etableres en ny parkeringsplass litt vekk fra kvea og at det skiltes tydelig 

foran kvea med parkering forbudt. Det kan sikkert være greit med en befaring så ikke ny plass lages 

der hvor dyr jages inn i dag.” 

 

Illustrasjon av skilting og stein frå Dronningstigen i Hardanger: 

  
 

Vurdering 

Stigen er allereie eksisterande, og skilting og ”Sonja-stein” kan settast opp med enkle midlar og truleg 

utan ulempe for nokon. 

 

Det er vanskeleg å vite kor mykje meir området vil bli besøkt etter etablering av ein Dronningstig, 

men vi må ta høgde for at det blir meir og kanskje om lag som under Fjellstafetten.  

 

Fjellstyreadministrasjonen er samd med stølseigar John Nordtorp i at det ikkje er ynskjeleg med for 

store inngrep i samband med tilrettelegging av ein Dronningstig, og det er det truleg heller ikkje 

behov for. Skaget-Bitihorn beitelag har nyttige innspel om parkering, og foreslår ei synfaring for å 

finne gode plasseringar.   

 

 

Uttale: 

Fjellstyret er positiv til ei markering av Øystre Slidre frivilligsentral sitt 10 års jubileum, og meiner at 

merking av ein Dronningstig kan vera positivt såframt parkering og anna blir gjort i samråd med 

brukarar av området. At kommunen inviterer til ei synfaring med beitelag, stølseigerar, Statskog og 

fjellstyre er truleg ein god ide for å sikre at parkering og skilt ikkje blir plassert slik at det blir ei 

ulempe for dei bruksberettiga. 

 

Fjellstyret er skeptisk til etablering av do, og meiner at behovet for og drifta av eit slikt anlegg må 

utgreiast nøye i ei eiga sak før det er aktuelt. Fjellstyret meiner òg at det ikkje bør vera naudsynt med 

søppeldunkar. Det er containerar langs stølvegen som kan nyttast, og folk må klare å ta med seg si 

eiga søppel dit.  

 

Samrøystes. 


