
MØTEBOK                                                        

Øystre Slidre Fjellstyre - 2940 Heggenes - Telefon: 61 35 25 48 - Mobil: 99 55 18 44 

E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no  Internett-sider: oystre-slidre-fjellstyre.no 

 

 
SAK NR:   18/2019 

SAKSBEHANDLER:  Anne Frugård 

Arkivnr.:  

 

 

 

MØTEDATO:  3.9.2019 

MØTESTED:   Tingvang 

 

SIGN:_________________________

 

Utskrift til: 

Statskog SF 

Øystre Slidre kommune 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anlegg av trillesti til Rjupetjednet. Søknad fra Øystre Slidre kommune. 
 

Saksdokumenter. 

 Søknad av 7.8.2019 til Statskog fra Øystre Slidre kommune v/Tale Nedberg 

 E-post fra Statskog til fjellstyre den 12.8.2019 der det bes om uttale. 

 

Saksopplysninger 

Øystre Slidre kommune v/Tale Nedberg skriver følgene: 

«Øystre Slidre kommune ønsker å etablere en universelt utforma trillestig frå Fv. 51 til Rjupetjernet. 

Viser også til befaring med Statsskog v/Borghild Simengård og Øystre Slidre fjellstyre 28. juni 2018. 

 

Trillestien er tenkt å gå frå nyetablert parkeringsplass på vestsida av vegen, og beste mogleg trasé til 

eksisterande eldre anleggsveg som går vestover til Rjupetjernet til denne stopper. Derifrå vil den følge 

terrenget ned til vatnet, sjå kartutsnitt. Stiens lengde er omlag 980 m. Der stien ender ved vatnet vil det 

etableres ein plass, med base av tilkjørt stor stein, for å gje enklare adkomst til vatnet frå rullestol. Isen 

på vatnet kan kraftig påvirke en bryggekonstryksjon, så en kombinasjon av stein og flytebrygge som tas 

opp til vinteren vurderes som det mest funksjonelle. 

 

Etter dialog med Statens vegesen, og seinare 

befaring, er det gitt løyve til å etablere ein 

mindre parkering/avstigningsplass på vestsida 

av vegen. Denne plassen er ment for å fungere 

som ein plass der dei som ikkje køyrer sjølv, 

kan laste ut ein rullestol, for så å parkere på 

østsida av vegen. På denne måten unngår ein 

mykje ferdsel over fylkesvegen med rullestol. 

Parkeringa/avstigningsplassen er kun for 

bevegelseshemmede, andre besøkende 

henvises til parkering på østsida av vegen. 

Løyve frå Statens vegesen er vedlagt. 

 

Det henvises til vedlagte prosjektering for 

nøyere opplysningar om kor stien ønskes 

legges og korleis den vil bygges.»  
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Saken skal etter § 12 i fjelloven behandles som en grunndisponering, som avgjøres av Statskog etter 

uttale fra fjellstyret. 

 

Sammen med Borghild Simengård fra Statskog, Tale Nedberg fra Øystre Slidre kommune og Kasper 

Madsen fra Bike Beitostølen var fjellstyret på befaring ved Rjupetjednet den 21. juni 2019. Det er en 

gammel anleggsvei inn til demningen, og mesteparten av stien skal etter planen gå på denne. Som 

avtalt på befaringen var fjelloppsynet ved Ivar Skattebu og Anne Frugård på en ny befaring den 

2.7.2019 for å finne et egnet sted for fiske/fiskebrygge der det ikke var for grunt. Vi fant et sted som 

vi mener er egnet, og disse opplysningene ble sendt videre til kommunen. Punktet er ca. 150m fra der 

anleggsveien slutter. 

 

Utdrag fra kommunens prosjektbeskrivelse; 

- Trillestien skal bygges etter prinsippene for universell utforming og prinsippene for 

bærekraftig stibygging. Stien starter ved parkering ved FV51, og følger anleggsveien mot 

demningen ved Rjupetjednet. Der stien slutter er det planlagt et område for rasting og fisking. 

Stien vil starte på motsatt side av veien for eksisterende parkering, og det vil derfor bli behov 

for en plass til av og på setting av rullestolbrukere på vestsiden av FV51. Selv om stien for det 

meste følger den gamle anleggsveien vil stien starte 40 meter nordover på grunn av terrenget. 

Grunnforholdene er hovedsakelig gunstige med en del morene, men det finnes flere partier 

med en del vannsig/bekk eller jorda er av overveiende organisk material. 

- Ved universell utforming kan stien ha en gjennomsnittlig helning på opp til 6.7 prosent på 

strekninger over 100 meter, og maks 8,3 prosent helning på korte strekninger (maks 5 meter). 

Stien bør ha små umerkelig motbakker ved om lag 20 meters mellomrom slik at vannet renner 

bort og brukeren får litt pause. Dette vil bidra til mindre kostnad på vedlikehold jvf prinsipp 

for bærekraftig sti. På de laveste punkter mellom disse små motbakker må stien helle utover 

med 5 prosent slik vannet renner bort. Bruken er vurdert til middels til lav og det bør derfor 

være tilstrekkelig at stien er minimum være 120-140 cm bred. Det må finnes møteplasser for 

hver 50-100 meter på minimum 180 cm bred hvor to rullestoler kan passere hverandre. I større 

svinger må bredde på stien være minimum 2 meter.  

- Om bekk eller liknende må legges i rør anbefales det å bruke rør i rør på ø400mm.  

- Rasteområde bør ha en jevn overflate bygget opp som stien. Rasteområdet bør ha sitteplasser i 

for eksempel stein, og rasteområdet bør gå ned til vannet slik at fisking er mulig fra rullestol. 

Område bør sikres med stein i vannkanten slik at område ikke blir erodert av tjednet. 

- Oppbygning og material: Det anbefales å bruke geoduk type 2 som minimum hvor jordbunn 

ikke er av stein eller morene. Jordbunnen varierer ganske ofte og det bør vurderes å legge 

geoduk på hele stien sin lengde. En base av 0-60 bærelag på minimum 10 centimeter hvor 

jordbunnsforholdene er så bra som på morene eller lignende. Der vann siger ut av bakken må 

der graves bort og legges i en base under bærelag av minimum 20 centimeter 0-120 maskinkult 

eller lignende slik vann kan drenere igjennom. Geoduk ligger under dette lag.  

- På toppen legges et lag av 0-4 grus som vibreres fast. Dette lag må minst være 5 centimeter og 

fordeles jevnt slik kanter unngås. 

- Pynting på sider av sti skjer ved at bortgravd torv og legges tilbake slik inngrepet blir mindre 

synlig.   
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Vurdering 

At flere brukergrupper får muligheten til å komme seg til fjells er bra, og selv om en her er forholdsvis 

nært veien (FV51) kan en likevel få litt «villmarksfølelse» og et inntrykk av å være lenger til fjells. I 

og med at den gamle anleggsveien ligger her så er område heller ikke direkte urørt, og inngrepet vil i 

så måte ikke være like stort som hvis alt var nyanlegg. Det er lite beitedyr i dette området, og dette 

tiltaket burde også kunne la seg gjennomføre uten at det er til ulempe for eventuelle beitedyr. 

 

Rullestolbrukere er en liten men viktig brukergruppe, og saksbehandler er positiv til gjennomføring av 

omsøkte tiltak, så fremt alt ses på som en helhet og alle planene er på plass før arbeidet begynner. 

Dette er allerede et lettgått terreng, men dette tiltaket kan trolig gi flotte opplevelser for noen flere av 

de som ikke har mulighet til å komme seg inn hit i dag. Men for at vi skal kunne forsvare det 

inngrepet som dette er bør anlegget være komplett med både parkering, sti inn og fiskebrygge for 

rullestolbrukere. Rjupetjednet har en litt tett bestand med ørret av bra kvalitet. Det er greit å fiske med 

stang i den sørre delen av vannet, mens det er grunnere og mer flytetorv i nordenden. 

 

Kommunegrense 

Kommunegrensen deler vannet, østsiden hører til Øystre Slidre statsallmenning og vestsiden hører til 

Hålien sameige i Vang kommune. Fjellstyret har en båt som ligger til fritt utlån litt lenger nord på 

østsiden av Rjupetjednet, og der er det også satt opp informasjon om bl.a. fiskeregler og 

eiendomsgrenser. Dersom dette tiltaket blir igangsatt bør det også informeres her slik at alle brukere 

av område er klar over at det pr. d.d. bare er mulig å kjøpe fiskekort for østsiden av vannet.  

 

Supplerende vern og INON 

Dette området ved Rjupetjednet er markert som et aktuelt område i det som kan bli en utvidelse av 

Jotunheimen NP. Fjellstyre har foreløpig fått lite informasjon om planene om supplerende vern som 

kom våren 2019, men etter det saksbehandler forstår er disse foreløpige planene sendt fra 

Fylkesmannen til Miljødirektoratet, og vil (om de skulle bli noe av) etterhvert komme på en høring.  

INON (Inngrepsfrie naturområder i Norge) er en arealbruksindikator som viser utviklingstrekk og 

status for større sammenhengende naturområder i Norge. Dersom myndighetene regner en slik trillesti 

som et tyngre teknisk inngrep vil det i så fall føre til et lite bortfall av inngrepsfri natur fordi stien 

berører buffersonen til INON. 

 

 

Forslag til uttale 

Fjellstyret er positive til gjennomføring av omsøkte tiltak så fremt alt ses på som en helhet og alle 

planene er på plass før arbeidet begynner. 

 

I tillegg bør; 

- stien så langt det er mulig følge den gamle anleggsveien. 

- det ved behov legges stein eller annen form for sperring slik at det ikke blir mulig å kjøre inn 

med bil/campingvogn. 

- det lages ei brygge/fiskeplass tilrettelagt for funksjonshemma  

- det være en plan for vedlikehold av sti, skilting, brygge, båt, parkering etc. 

- Fylkesmannen informeres om planene slik at eventuelle fremtidige konflikter blir unngått.  

 

 

Behandling av saken 

I gjennomgangen av saken var det enighet i Fjellstyret at det bør legges til rette for HC parkering på 

vestsiden av vegen siden flere av dem som er avhengige av rullestol kjører egen bil. 
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Fjellstyrets uttale i sak 18/2019 

Fjellstyret er positive til gjennomføring av omsøkte tiltak så fremt alt ses på som en helhet og alle 

planene er på plass før arbeidet begynner. 

 

I tillegg bør; 

- stien så langt det er mulig følge den gamle anleggsveien. 

- det ved behov legges stein eller annen form for sperring slik at det ikke blir mulig å kjøre inn 

med bil/campingvogn. 

- det lages ei brygge/fiskeplass tilrettelagt for funksjonshemma  

- det være en plan for vedlikehold av sti, skilting, brygge, båt, parkering etc. 

- Fylkesmannen informeres om planene slik at eventuelle fremtidige konflikter blir unngått.  

- det tilrettelegges for HC parkering på vestsiden av vegen. 

 

Enstemmig. 

 

 


