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Miljøfaglig uttalelse – opprusting av Rognhaugvegen - 155/1 - Øyer 
kommune 

Vi viser til oversendt sak til høring fra Øyer kommune, datert 22.04.2021. Structor Lillehammer AS 
v/Morten Røros søker, på vegne av tiltakshaver Øyer turskiløyper AS, om tillatelse til opprusting av 
Rognhaugvegen på deler av strekningen mellom Langmyråsen og Rognhaug seter. Vegen ligger på 
Statskogs grunn, 155/1, i Øyer kommune. Vegen brukes per i dag som sykkel- og tursti sommerstid 
og skiløype, samt bruk av løypemaskin på vinterstid. Videre brukes vegen i forbindelse med aktiv 
seterdrift i området. Formålet med utbedringen er at vegen skal bli bedre for syklende og gående.  
 
Det opplyse at det er en del bløte partier som ønskes utbedret ved stedvis å heve vegen, samt 
renske opp grøfter og opprette stikkrenner. Øyer kommune opplyser at vegen ligger i grensa til 
hensynssone for Botterudmyra, samt i buffersonen til villreinens leveområde (villreinsone 2). 
 
Vi forutsetter at saken behandles etter plan- og bygningsloven, og ikke etter forskrift om planlegging 
og godkjenning av landbruksveier, da formålet med opprustingen hovedsakelig er knyttet til 
friluftsinteresser og ikke landbruksinteresser.  
 
Siden tiltaket omfatter opprusting av kun deler av Rognhaugvegen, omtales de ulike delene her som 
nedre del (ved Steinmyrhaugen) og øvre del (ved Rognhaugen). 
 
Den øvre delen av vegstrekningen krysser et vassdrag/bekkedrag, og denne delen av vegen ligger 
innenfor aktsomhetsområde for flom (Figur 1). Vi viser til vannressursloven § 11, hvor det står at 
«langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr». Vi viser også til PEFC 
skogstandard vedr. hogst, hvor det under kravpunkt 24 om vannbeskyttelse under hogst står at «det 
skal bevares eller utvikles et vegetasjonsbelte mot vann, elver og bekker med årssikker vannføring». 
Vi minner om at det er økt fare for erosjon av vegmasser til vassdrag i områder utsatt for flom. Vi 
anbefaler at det settes igjen en vegetasjonssone på minst 3-4 meter mot vassdrag for å redusere 
faren for erosjon. 
 



  Side: 2/4 

 
Figur 1: Den øvre delen av vegen (stiplet blå linje) krysser vassdrag (blå strek), ligger delvis innenfor 
aktsomhetsområde for flom (skravert lilla). I tillegg krysser vegen grunn myr (lyseblå figurer) og kommer 
nært dyp myr (mørkeblå figurer) (InnlandsGis).  
 
Den øvre delen av vegen ligger innenfor verneplan for vassdraget – Åsta. Bakgrunnen for vernet er 
at vassdraget elver, vann og våtmarker er sentrale deler av et rolig landskap fra fjellvidder øverst, 
deretter myr og skog, før utløpet i Glåma (NVE). Elementer som elveløpsformer, 
isavsmeltningsformer, botanikk, fulglefauna, land- og vannfauna inngår i som viktige deler av 
naturmangfoldet (NVE). Vi forutsetter at verneverdier tilknyttet vassdraget ikke blir negativt påvirket 
av tiltaket, hverken direkte eller indirekte. 
 
Det er mye myr i området, og den omsøkte vegen (både øvre og nedre del) går igjennom både grunn 
og dyp myr (Figur 1 og 2). Det pågår en nasjonal satsing for å restaurere våtmark, herunder myr. 
Torvmyrer er viktige karbonlagre og inngrep gir økte klimagassutslipp. Myr har også betydning for 
vannlagring i nedbørfelt. Av hensyn til dette bør inngrep i torvdannende myrer unngås. 
Statsforvalteren anser det som uheldig at myrområdene blir påvirket av tiltaket, men ser at det er 
vanskelig å unngå myr om en skal bygge ut i dette området. Vi ber om at det tas hensyn til 
myrområdene så lang det går for å unngå negativ påvirkning på myrene, hverken direkte eller 
indirekte. Om det er mulig ber vi om at å vegen legges om for å berøre mindre myr. 
 
Som Øyer kommune opplyser ligger vegen innenfor buffersone for beite- og leveområde for 
Rondane villrein. Dette er registrert hensynsone 2. En opprustning av vegen vil trolig ha liten 
betydning for villrein i området. 
 
Den omsøkte vegen ligger i det det svært viktig friluftsområde– Statsallmenninga -fremre 
fjellområde, som er et område med stor grad av tilrettelegging både om sommeren og vinteren i 
form av merkede turruter, skiløyper og stier (Naturbase). Rognhaugvegen er et eksempel på et 
område hvor en tilrettelegger med blant annet skiløyper.  
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Figur 2: Den nedre delen av den omsøkte vegen (stiplet blå linje) går igjennom/kommer nært grunn myr 
(lyseblå figur) og ligger delvis innenfor registrert vernskog (skravert svart) (InnlandsGis).  
 
I henhold til sensitive artsdata er det gjort flere registreringer av den sterkt truede (EN) arten 
brushane ved Bottrudmyra. Dette er eldre registreringer fra perioden 1986-1998, og registreringene 
har en presisjon på 300 meter og omfatter registrering av arten i hekkebiotop og ikke i hekking.  
 
Følgende arter er også registrert ved Rognhaugen; lirype (NT), hettemåke (VU) og myrhauk (EN). 
Hettemåke og myrhauk er registrert som næringssøkende, mens lirype er registrert i reproduksjon. 
Artene er registrert i perioden 1979 – 2018, og har en presisjon på 300 meter.  
 
Den nedre delen av vegen ligger delvis innenfor registrert vernskog (Figur 2). 
 
Vi minner om at kommunen under sin saksbehandling skal vurdere tiltaket etter avgjørelsene i 
naturmangfoldloven, da spesielt §§ 8-12. 
 
Statsforvalteren har ingen ytterligere merknader til tiltaket.  
 
 
Med hilsen 
 
Vebjørn Knarrum (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Linnea Karoline Vereide 
rådgiver 
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