
INNKALLING TIL BEFARING PÅ G/BNR 80/1- RYBAKKEN I ØYER KOMMUNE 

Planutvalget i Øyer kommune avholdt møte den 14.2.2017, hvor det ble bestemt å utsette 

klagebehandling på vedtak i dyrkingssak fra Eirik Rybakken Nordlien, til det kunne 

gjennomføres felles befaring med berørte parter og instanser våren 2017. 

Det innkalles med dette til befaring: 

Tirsdag 9. mai kl. 13.00 hos Rybakken. Adresse: Vestsidevegen 95, 2636 Øyer 

 

Det skal befares to dyrkingsparseller (parsell 1 og parsell 3) og ett deponi for stubber og stein. 

Planutvalget håper befaringen vil belyse tiltakenes omfang på en god måte og føre til et 

positivt resultat, som viser at sikkerheten for jernbanen vil bli tilstrekkelig ivaretatt, samt at 

naturmangfoldet i og rundt gårdsdammen ikke vil bli forringet på nevneverdig måte.  

 

Oversiktskart g/bnr 80/1 i Øyer 

 



 

Kartutsnitt- parsell 1 og deponi  

 

 

 
Parsell 1, sett fra vest. 

 



 
Parsell 1, østre grense sett fra sør. 

 

 
Gårdsdammen med planlagt deponi i forkant, sett fra vest. 

 



 
Planlagt deponi under vann, fra befaring 2.6.2016. Sett fra sør. 

 
Planlagt deponi delvis under vann, fra befaring 2.6.2016. Sett fra nord. 

 

Kartutsnitt- parsell 3 

 



 

 
Parsell 3, sett fra nordøst, jernbanen kan sees nede til høyre. 

 

 
Parsell 3, foto tatt ca. midt inne på parsellen, sett fra øst. 



 
Parsell 3, sett fra vest 

 

Utfyllende opplysninger etterspurt av høringsinstansene 

Beskrivelse av dagens terreng og vegetasjon 

Parsell 1 

 7,5 daa stort areal som hovedsakelig grenser inntil fulldyrka mark og grov steinfylling 

som utgjør banelegemet til jernbanen 

 Består av delvis snauhogd skogsmark og har en gjennomsnittlig helling mot øst på   

21 % 

 Arealet er en del av et større inngjerdet område og brukes som beite til storfe 

Parsell 3 

 35 daa stort areal, beliggende 300 – 500 meter vest for jernbanen 

 Består av snauhogd skogsmark etter sluttavvirkning i 2016 og har en gjennomsnittlig 

helling mot øst på 22 % 

 Tursti krysser parsellen 

Deponi for stein og stubber 

 0,4 daa stort areal som grenser inntil fulldyrka mark på den ene sida og en gårdsdam 

som ligger inntil jernbanen på den andre sida 

 Noenlunde flatt, men til tider bløtt/oversvømt areal 

 

 

 



Beskrivelse av tiltakene 

Parsell 1 

 Hogst av noe skog, men enkelte treklynger skal stå igjen for å gi ly til beitedyr 

 Stubber skal fjernes slik at arealet kan gjødsles maskinelt 

 I følge jernbaneloven § 10 er masseforflytting og/eller bygging nærmere jernbanen 

enn 30 meter fra spormidt forbudt. Siden parsellen grenser inntil jernbanen er det 

behov for under befaringen å foreta en vurdering på om tiltaket omfattes av forskriften 

og eventuelt avklare en avgrensning mot jernbanen. 

Parsell 3 

 De fleste stubbene skal fjernes, bortsett fra et område lengst øst, i den bratteste delen 

av terrenget hvor stubbene, ved eventuelt ras, skal fungere som sikringssone til 

nedenforliggende eiendommer. 

 Enkelte treklynger skal stå igjen og vil ved eventuelt ras fungere som sikringssone til 

nedenforliggende eiendommer. 

 Arealet gjerdes inn og benyttes som beite til storfe 

 Turstien legges om og skal følge nytt gjerdet langs søndre kant av parsellen 

 Tiltakshaver skal ikke anlegge landbruksvei, som først planlagt 

Deponi for stein og stubber 

 Tiltakshaver ønsker å heve grasbakken slik at den kan beskytte tilgrensende dyrka jord 

mot eventuelle flommer 

 

Innvirkning tiltak på parsell 1 og parsell 3 har på avrenningshastighet og dreneringsveier mot 

Dovrebanen  

Kommunen er kjent med at det foreligger ulike vurderinger av hvordan avrenning fra dyrka 

mark er i forhold til snauhogd skogsmark både i forhold til samlet overflateavrenning og 

intensitet i avrenningen ved store nedbørsmengder. Avrenningsfaktoren på dyrket mark kontra 

skogsområder er i følge rapport om gjennomgang av avrenningsfaktorer utgitt av 

miljødirektoratet noenlunde den samme for nevnte markslag. På generelt grunnlag vil det si at 

endringen i avrenning fra snauhogd skogsmark til overflatedyrka jord/beite vil være så 

begrenset at det ikke er vesentlig økt risiko for ras, skred eller flom. 

 

Behov med risikoreduserende tiltak 

Tiltakene som er omsøkt er av et begrenset omfang. I følge tiltakshaver er det ikke behov for 

risikoreduserende tiltak, utover det som allerede er utført i form av enkelte gjenstående 

treklynger og et område hvor stubber skal settes igjen.  

 

 


