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Til : 
Styrene for Ulvangsvegen og Furusjøvegen SA 
 
Vi er takknemlig for om følgende brev som mail m/vedlegg blir videresendt til 
veilagenes medlemmer. 
 
Med vennlig hilsen 
Gudbrands Sjåk,  
Formann i foreningen Skiløyper på Mysusæter 
 
 
 
SKILØYPER PÅ MYSUSÆTER  

Formannskapet vedtok 4. januar 2019 å starte arbeidet med å vurdere muligheter for 
og konsekvenser av alternative skiløyper på Mysusæter i nært samarbeid med 
brukerinteresser og rettighetshavere. 

I dialog med grunneiere og ulike interessenter har Sel kommune etablert alternative 
skiløypetraseer for Ulvangsvegen og Furusjøvegen. Kommunens initiativ må ses på 
som tilretteleggelse for at private initiativ gjennom samarbeid kan følges opp mht. 
gjennomføring.  

Kommunen har opplyst om at de i dialog med grunneiere og ulike interessenter har 
funnet alternative løyper for Ulvangsvegen og Furusjøvegen. De nye løypetraseene 
som er fastlagt og gått opp med GPS vises i vedlagte kart. 
 
Foreningen Skiløyper på Mysusæter ble stiftet 26. mai 2020 og er registrert i 
Enhetsregisteret 3. juni 2020 med orgnr. 925150894. Foreningen har som formål å 
bidra til at det opparbeides gode og brukervennlige skiløyper i Mysusæterområdet 
som ikke ligger i Ulvangsvegen i Furusjøvegen. Videre skal foreningen bistå å skaffe 
finansiering for opparbeidelse og tilrettelegging av tilfredsstillende løypetraseer i 
terrenget, samt organisere dugnad for å rydde og opparbeide traseene som skal 
godkjennes av Sel kommune. 
 
Vi har orientert ordfører Eldri Siem og virksomhetsleder Rune Grindstuen om 
stiftelsen av foreningen og vi fikk gode og positive tilbakemeldinger. Vi uttrykte også 
ønsket om å komme i gang med arbeidet på de nye løypetraseene så raskt som 
mulig. 
 
Styret er meget fornøyd med løypetraseene som kommunen har fastsatt og at 
løypelagets/vellets forslag til en ny/utbedret Kolbotnbro over Ula benyttes. 
 
Så snart de nye løypetraseene er gått opp og merket i terrenget og nødvendige 
tillatelser fra kommunen og grunneierne foreligger, vil vi sette i gang med 
dugnadsarbeidet for rydding av løypetraseer.  
 
Alle som støtter foreningens formål kan være medlemmer. Foreningen er en 
selveiende og frittstående juridisk person med medlemmer. At foreningen er 



 2 

selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på 
foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.  
Alle medlemmer har rett til å delta på foreningens årsmøte som planlegges avholdt 
første gang innen utgangen av august 2021. Medlemmer kommer automatisk på 
epostliste for informasjonsskriv. 
  
Foreningen ønsker å tilby medlemskap til alle hytteeiere i Ulvangen og 
Furusjøområdet og andre, både skiturister og lokalbefolkningen. 
Medlemskontingenten er kr. 100 og kan innbetales til bankkonto 2095 56 42997 eller 
bruk Vipps til 614 086.  Send oss gjerne navn og epostadresse når dere melder dere 
inn i foreningen. 

Å opparbeide og opprettholde gode og brukervennlige skiløyper på Mysusæter er 
ikke gratis og vi mottar gjerne små og store gaver som kan settes inn på samme 
konto. 

Personer som ønsker være med på dugnadsarbeide i Ulvangen kan henvende  seg 
til Richard Høiberg, tel 468 44 481 eller rhoiberg10@gmail.com. For 
dugndasarbeide i Furusjøområdet kan henvendelden skje til Leif Magne Åndheim, 
tel. 995 12 470 eller leif@andheimkulde.no.  

Med vennlig hilsen  

 Gudbrand Skjåk          
 Styreleder i foreningen Skiløyper på Mysusæter    
 Tel. 452 50 7784  g.skjak@gmail.com 

 

Vedlegg 1:  Om opparbeidelse og rydding av ny løypetrasé. Brev fra Sel kommune 
  v/virksomhetsleder Rune Grindstuen 

Vedlegg 2: Fastlagt skiløypetrasé for Furusjøområdet 

Vedlegg 3:  Fastlagt skiløypetrasé for Ulvangen 

 Kopi til : 

 Otta Idrettslag 
 Mysusæter vel 
 Nordre Furusjøen vel 
 Mysusæter og Raphamn løypelag 
    Sel kommune v/ 
 Ordfører Eldri Siem 
 Kommunalsjef plan, teknisk og eiendom Inga Gudrun Hyrve 
 Virksomhetsleder Plan og teknisk Rune Grindstuen 
 Arealplanlegger Anna G. Raanaa Evjen 
 Avd. ing. Pål Ellingsbø 
 Avd. ing. Ove R. Løkken 
 Kommuneplanlegger Ingun Synstnes 
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 Vedlegg 1 . Brev fra Sel kommune 

 

 

 SEL KOMMUNE 
 Botten Hansens gate 9 2670 Otta 
 Tel: +47 61 70 07 00 | Fax: +47 61 70 07 01 
 postmottak@sel.kommune.no 
 

Bankkonto: 2105.07.00183  
Organisasjonsnr: 939617671 

 
www.sel.kommune.no 

 

 
 
Gudbrand Skjåk  
Mullersgate 2 G  
2670   
  
  
 
 
 
 
Vår dato:      01.07.2020 Vår referanse:      2019/200-32 Saksbehandler: 
Deres dato:  01.07.2020 Deres referanse:   Rune Grindstuen 
   
 
Skiløyper på Mysusæter 
 
Vi viser til mottatt e-post. 
Sel kommune har sett på alternative skiløypetraseer langs Ulvangsvegen og Furusjøvegen, se 
vedlagte kart. Løypa langs Furusjøvegen skal være en tidlig løype. 
Det er dannet en forening Skiløyper på Mysusæter. Før foreningen kan starte arbeidet med 
opparbeidelse og rydding av ny løypetrase må en del momenter være på plass. 
 
Sel kommune vil ha en skriftlig søknad som beskriver det som skal gjøres, og der dette er 
inntegnet på kart.  

Alle tiltak som skal utføres må beskrives detaljert, dette innebærer blant annet, 
en beskrivelse av følgende: 

� Antall, og beliggenhet på ev. stikkrenner og dimensjonering av disse. 
� Planering, ev. med biomasse fra stedlig vegetasjon? Vi ønsker ikke 

tilkjørt masse fra andre steder, og det skal ikke brukes grus. Det 
vektlegges at det tilstrebes massebalanse. 

� Skal det fjernes steiner og pigges? 
� Etc. 

Sammen med søknaden må det være skriftlige avtaler med berørte grunneiere om både 
avskoging, terrengarbeid mv. Søknaden må inneholde en framdriftsplan og omfatte hele 
løypetraseen. Det må også på plass en avtale om drift og vedlikehold av traseen.  
 
Sel kommune ber om at foreningen Skiløyper på Mysusæter tar kontakt og har en dialog med 
Mysusæter og Raphamn løypelag.  
 
Dersom det skal brukes motorisert kjøretøy må det søkes om motorferdsel i utmark.  
 
Tiltaket er å regne som et anlegg etter plan- og bygningsloven med bakgrunn i lengde og 
bredde på traseen. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Rune Grindstuen 
Virksomhetsleder 
Plan og teknisk 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og er derfor ikke signert. 
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Vedlegg 2 : Skiløypetrasé i Furusjøæområdet 
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Vedlegg 3: Skiløypetrasé i Ulvangen 

 


