
Skiløyper og brøyting 
 
Stikkord ifm temamøte – utvikling i fjellområdene 22.10.13 
 
Brøyting av veier – er det noe problem? 
 
Mange spørsmål kan stilles, f.eks: 
• hva vil vi med fjellområdene våre? 
• hva slags utvikling ønsker vi? 
• er brøyting utvikling? 

o eller er det å la vær å brøyte like så mye utvikling? 
• er det riktig å la noen områder være ubrøytet? 

o eller bør alle få brøyte når noen får? 
• er målet at alle skal ha lett tilgang til sine hytter – året rundt? 

o eller skal vi tørre å prioritere tilrettelegging for turskigåing i noen områder, på bekostning av dette? 
o eller er det ikke noe motsetningsforhold mellom brøyting og skiløyper? 

• hvordan er det planmessig tilrettelagt for å unngå at det blir noen konflikt mellom brøyting og skiløyper? 
• om det skal brøytes nye veger i gamle områder, der skiløypa går i vegen i dag – får vi en like god løypetrasè 

om skiløypa flyttes? 
• kan det tillates brøyting av alle veger, etter at det først er sikret en god alternativ løypetrasè? 
 
Planmyndigheten og den enkelte destinasjon må bestemme seg om hva en vil med de ulike destinasjoner. Og så 
må en ta konsekvensen av det.  
 
Eks. Venabygdsfjellet 
• er målet mest mulig hytter med helårsveg? 
• er målet å ta vare på, og utvikle, destinasjonen som et flott turskiområde? 
• lar dette seg kombinere uten konflikt her? 
• hva har skjedd de siste årene; det brøytes ”over alt”, Buhaugen, Holtsetervegen, Slæen, Friskesetervegen 

m.fl.  
• Buhaugen har fått stor oppmerksomhet, men mange andre veger har blitt brøytet opp de siste årene. 
• får vi en sen påske med stor snøsmelting og lite snø blir det i enkelte områder nesten ”umulig” å ta seg fram. 

o hvem orker vel å til stadighet å ta av seg skiene for å krysse en klinete veg?  
o og det er ikke bare snakk om påsken – pr i dag må en krysse mange nybrøytete bilveger gjennom 

vinteren 
• Venabygdsfjellet har vært unikt, med løyper  både for småbarnsfamilier og aktive turløpere.  

o Løyper som ligger i skogen, skjermet for vær og vind, og løyper i fjellet for de mindre vindfulle 
dagene.  

o Det er lette trasèer for barnefamilier, og det er litt mer krevende løyper for de som vil utfordre seg 
selv litt mer.  

• de trasèene som lider under stadig mer brøyting er de løypene som er best tilrettelagt for barnefamilier og 
mindre øvde utøvere. Og det er de løypene som er de beste når det er litt dårligere vær.  

• eks. etter at Holtsetervegen ble brøytet har vi fått ei skiløype som stort sett er gjenblåst hele vinteren – før lå 
den lunt inne i skogen 

• om skiløypeproduktet, som etter min mening er det Venabygdsfjellet har å selge, blir ødelagt, hva er det 
igjen på fjellet vinters tid da?  

o Blir hytteområdene på fjellet da særlig attraktive?  
• resultatet av all brøytingen av veg er stadig dårligere skiløyper.  

o men skyldes dette brøytingen, eller at det på forhånd ikke er sikret en god alternativ løypetrasè? 
 
Svært mange skidestinasjoner har utviklet seg med tanke på å ”melke” den stadig voksende interessen for trening 
for turrenngåing for menn i 40-50 årene som skal bevise et eller annet. Det segmentet kan ingen destinasjon i 
Ringebu kommune hive seg inn i konkurransen om –  det løpet er kjørt. 
 
Det vi har å selge er turskigåing, og da må alle, både reiseliv og planmyndighet tørre å ta konsekvensen av det, og 
det er å utvikle det fantastiske produktet som ligger der, noe som bl.a innebærer å si nei til stadig mer brøyting av 
veger! 
 
Eller? 
 
 
Per Morten Nyeng, hytteeier på venabygdsfjellet, innbygger og over middels interessert skiløper 


