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Møte den 25.11.2020 mellom fire grunneiere og Sel kommune 
om forhold på Mysusæter 
 
Tilstede: 

- Arne Jørgen Rønningen  Grunneier 
- Bjørn Ove Bergum   Grunneier 
- Frank Turmo   Representerer grunneier Hanne Sletten Lie 
- Steinar Grønn   Seterbruker i Sel og Nordre Kolloen statsallmenning 
- Eldri Siem    Sel kommune 
- Ola Helstad    Sel kommune  
- Rune Grindstuen  Sel kommune 
- Ingunn Synstnes  Sel kommune 

 
 
Bakgrunn for møte 
Grunneiere ønsket et møte med ordfører og kommunedirektør. På vegne av 10 grunneiere på 
Mysusæter oversendte Steinar Grønn følgende spørsmål i e-post den 24.11.2020: 

1. "Grunneierne ønsker en bekreftelse på at løypelaget må innhente tillatelse fra 
grunneier ved kjøring av løypemaskin over privat grunn. Gjelder også der løype går 
etter vei og der hvor det er regulert til skiløyper. 

2. Avklaring rundt etablering av scooterløyper og tillatelse fra grunneier til å kjøre 
scooter over privat eiendom. 

3. Hvilke rettigheter har bruksberettigede, f.eks. sætereiere i utøving av 
næringsvirksomhet, når veien benyttes til skiløyper (i og utenfor regulert område)". 

 
 
Innledning 
Steinar Grønn som hadde bedt om møte innledet. De 4 grunneierne som deltok på møte 
representerer 10 grunneiere. Grønn har i etterkant av møte oversender en liste over hvem de 
10 grunneierne er.  
 
215/1  +  326/1/153 Ola Veggum 
218/1  +  329/1/154 Steinar Grønn 
223/1 Bjørn Ove Bergum 
232/1 Svein Ulvolden 
246/1 Leif Ola Rønningen 



  

 

251/1 Hanne Sletten Lie (Frank Turmo) 
254/1 Roy Frode Bjørnvolden 
252/1 Arne Jørgen Rønningen 
253/1 Jon Ivar Øien 
291/1 Oddny Teighagen 
 
 
Grunneierne ønsker å skape fred og ro rundt skiløypene på Mysusæter.  
Grunneierne tar ikke stilling til brøyting.  
Grunneierne ønsker å hevde retten på egen grunn, og derfor har de nå fremmet krav om at 
det må innhentes tillatelse.  
 
 
Sel kommune 
Fra Sel kommune ble det orientert om at det ikke er endringer i 
reguleringsplanene/planstatus i områder.  
Der det er regulert skiløype som formål i reguleringsplan, kan det maskinprepareres uten at 
det må innhentes tillatelse fra grunneier.  
 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan har det vært mulighet til medvirkning underveis i 
planarbeidet og parter med rettslig klageinteresse har hatt mulighet til å klage på plan 
vedtaket.  
 
Det samme som ved regulerte skiløypetraser gjelder når det er regulerte traseer for 
snøskuter.  
 
Der det ikke er regulerte skiløypetrase eller snøskutertrase må det søkes grunneier.  
 
 
 
Synspunkter fra grunneierne: 

 Det må følges norsk lov. 
 Grunneierne bestemmer hvor løypene skal gå der det ikke er regulert.   
 Ingen av de som har snøscooterløyve på Mysusæter har innhentet tillatelser.  
 Det burde vært krevd en vaktordning for de som har snøscooterløyve.  
 Løypelaget har sendt over en avtale, men grunneierne har kommet med en ny avtale 

de vil at løypelaget skal bruke og sende til grunneierne. Avtalen skal kun gjelde for 
denne sesongen. Løypelaget vil ikke skrive under på denne avtalen.  

o Avtalen krever at løypelaget må ha forsikring i tilfelle det skjer uhell på privat 
grunn, for eksempel oljelekkasje.  

o Der det ikke er regulert må grunneierne kunne bestemme at løypa skal flyttes i 
løpet av sesongen ved nok snø.  

 
 
Synspunkter fra kommunen: 

 Det må skilles mellom der det er regulert skiløype og der det ikke er. Det er en god 
del regulerte skiløyper på Mysusæter.  

 Reguleringsplanene for Mysusæter er lagt ut på kommunens hjemmeside, sammen 
med orienteringen kommunedirektøren hadde om skiløyper på Mysusæter.  



  

 

 Det er viktig med god dialog mellom grunneiere og løypelaget.   
 Sel kommune presiserer at forutsigbarhet er viktig for løypelaget, og kommunen 

mener det må være mulig for grunneierne å godkjenne en skiløypetrase for vinteren 
2020/2021, uten at løypa skal kunne flyttes i løpet av sesongen. 
 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Ingunn Synstnes 
Kommuneplanlegger 
Plan og teknisk 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Ola Veggum Veggumsvegen 914 2670  
Svein Ola Ulvolden Ulvollsjordet 5 2670 Otta 
Leif Ola Rønningen Verkensbakkein 283 2670 Otta 
Hanne Sletten Lie Kyrkjevegen 9 A 2670 Otta 
Roy Frode Bjørnvolden Selsvegen 480 2670 Otta 
Jon Ivar Øien Selsvegen 247 2670  
Oddny Marie Teighagen Verkensbakkein 145 2670 Otta 
OTTA IDRETTSLAG Skansen 5C 2670 OTTA 
MYSUSÆTER OG RAPHAMN LØYPELAG c/o Bjørn Hanstad Dahlevegen 3 2670 OTTA 
Geir Saastad Capralhaugen 103 1358  
 
 


