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HENVENDELSE OM TURSTINETTET I NORDBYGDSMORKA
Vedlegg:
Henvendelse fra Oddvar Nordlund datert 10.08.21
Kart over Nordbygdsmorka
Henvendelse fra Aksla Eiendom AS datert 18.08.21
Henvendelse fra Aksla Eiendom AS datert 21.09.21
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Nasjonalt turstiprosjekt arkivsak 14/201
Sluttrapport Turskiltprosjektet datert 2019
Sammendrag:
Øyer kommune har driftsansvar for 19 kommunalt skiltede turstier. Denne saken gjelder
turstinettet i Nordbygdsmorka. Kommunen har mottatt henvendelser om adkomst og
utgangspunkt for turstinettet, om nedleggelse av deler av turstinettet, om å overta
driftsansvaret for tilførselsstier til turstinettet og om utvidelse av turstinettet.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Øyer kommune, i samarbeid med Øyer-Tretten Idrettsforening og frivillige, skiltet i
tidsrommet 2014 til 2017 19 turstier. Kostnaden for skilting og trykking av kart ble dekket
av sponsorinntekter, dugnadsarbeid, midler fra Øyer kommune og tilskudd fra Oppland
fylkeskommune i forbindelse med Turskiltprosjektet.
Det overordnede målet med Turskiltprosjektet har vært å fremme folkehelse ved
å få flere folk ut på tur der de bor og oppholder seg, gjennom informasjon, skilting
og merking. Det har også vært et delmål å bidra til økt og trygg friluftsferdsel i
folks nærmiljø.
Turstiene ble skiltet etter standarden i Merkehåndboka, utarbeidet av
friluftslivsorganisasjoner, reiselivet og offentlige myndigheter.
Temaplan for sti og løypenett skal utarbeides i etterkant av KDP Øyer sør. I mangel av
føringer på dette området ønsker kommunen å få henvendelsene fra Oddvar Nordlund og
Aksla Eiendom AS politisk behandlet.
Saksopplysninger:
Øyer kommune har ansvaret for drift av 19 turstier skiltet i Turskiltprosjektet. Vedlikeholdet
av turstinettet utføres av frivillige. Øyer kommune har en driftskostnad på ca. kr. 10 000
årlig til turstinettet.

Oddvard og Oddny Nordlund har som frivillige tatt ansvaret for vedlikehold av turstinettet i
Nordbygdsmorka. De har nå henvendt seg til kommunen med disse innspillene:
1. Flytte informasjonstavle, parkering og utgangspunkt for turstinettet i Nordbygdsmorka
fra Sølvskottberget til bommen på skogsbilveien inn til Nordbygdsmorka.
2. Fjerne rundturen "Nordbygdsmorka rundt" fra turstinettet.
3. Øyer kommune overtar ansvaret for drift av tre stier skiltet av Nordlund:
Hundberget – Pølen
Hundbergslia – Holmsætra
Hundbergslia – Søre Veslesætra
4. Turstinettet utvides ved å skilte rutene Nordlund har foreslått. Rutene går hovedsakelig
langs veg, samt etablerte stier.
Andre saksopplysninger:
På bakgrunn av at turstinettet i Nordbygdsmorka har utgangspunkt fra Sølvskottberget har
Aksla Eiendom AS henvendt seg til kommunen med følgende spørsmål:
 Kan kommunen ivareta vedlikehold av adkomstvegen fra Nordbygdsvegen opp til
parkeringsplass ca. 500 m (grusing kostnadsberegnet til ca. 15 000kr/år)?
 Kan kommunen på vinterstid ivareta brøyting opp til samme parkeringsplass
(kostnadsberegnet til ca. 15-18 000kr/år)?
Øyer kommune VVA avslo forespørselen grunnet budsjettbegrensninger. Aksla Eiendom AS
svarer at de planlegger å stenge adkomsten til Sølvskottberget med bom i løpet av 2022 hvis
Øyer kommune ikke kan imøtekomme deres henvendelse.

Vurdering:
1. Kommunen ser det som hensiktsmessig å flytte utgangspunktet for turstinettet til
skogsbilvegen inn til Nordbygdsmorka. Det er usikkerhet rundt samarbeidet med Aksla
Eiendom AS om adkomst og bruk av parkering.
2. Kostnaden ved driften av «Norbygdsmorka rundt» er i dag minimal. Om Nordlund ikke
ønsker å være vedlikeholdsansvarlig kan kommunen forsøke å skaffe nye frivillige til å
vedlikeholde rundturen. Rundturen har fremdeles en opplevelsesverdi og er den eneste
rundturen kommunen har skiltet i Nordbygdsmorka. Det er kostnader knyttet til
nedleggelse av rundturen i form av at skilt må fysisk fjernes, samt digitale og fysiske kart
må endres.
3. Øyer kommune har vært i kontakt med Øyer Fjellstyre ang. overtakelse av de tre stiene
merket av Nordlund. Stiene strekker seg inn i Statsallmenningen. Øyer Fjellstyre ser det
som mest hensiktsmessig at det er bare en aktør som er ansvarlig i et turstinett og
ønsker derfor ikke å overta. Øyer kommune har ikke avsatt driftsmidler til å skjøtte de
stiene de allerede har ansvaret for og ser det som vanskelig å skulle ta over ytterligere
tre stier.
4. Det bør vurderes alternative virkemidler, som ikke fører til fysiske inngrep i naturen, for
å stimulere til aktivitet. Dette er også hensiktsmessig sett i forhold til kommunens
begrensede ressurser. Slike alternative virkemidler kan være kart og annen informasjon,
veiledning om ferdsel og om hensyn til naturen og kulturminner, kurs og opplæring i
friluftsgleder.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Det inngås avtale med grunneier av eiendom 47/3 om å flytte informasjonstavle, parkering
og utgangspunkt for stinettet fra Sølvskottberget til bommen på skogsbilveien inn til
Nordbygdsmorka.
1. Turstien «Nordbygdsmorka rundt» opprettholdes.
2. Øyer kommune avslår tilbudet om å overta ansvaret for drift av turstiene:
Hundberget – Pølen
Hundbergslia – Holmsætra
Hundbergslia – Søre Veslesætra
3. Øyer kommune skilter ikke turstialternativene foreslått av Oddvar Nordlund.
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