
Årsberetning for Mysusæter Vel 2021 

 

Oppdatering av vellets hjemmeside  

Mysusæter Vel har i løpet av året fått en ny og moderne nettside som gjør at vi 

i større grad kan ivareta informasjonsstrømmen mer effektivt til våre 

medlemmer. Hjemmesiden suppleres nå med løpende og historisk relevant 

informasjon. Det etableres også en mulighet til å reklamere for firmaer og 

andre på nettsiden mot betaling. 

Kart-utvikling 

Mysusæter Vel har igangsatt et arbeid med å utvikle et turkart for nærområdet 

vårt innenfor et område fra Glitterdalen, Lurven, Kåsen, Kampesæter, 

Raphamn, Vålåsjøseter mv. Denne sesongen gås kartet opp i terreng. Fremdrift 

i det videre arbeidet med produksjon avhenger av tilskuddsmidler og vellets 

egen økonomi. Målet er at nye turkart kan sendes ut til vellets medlemmer i 

forkant av sommeren 2020. 

Stiutvalgets aktivitet  

Stiutvalget er et underutvalg av Mysusæter Vel. Stiutvalget er sentral 

bidragsyter i arbeidet med nytt turkart.  

Stiutvalget arbeidet i dag med følgende prosjekter: 

• Mysusæter Rundt - 5 runder hvorav noen har merking fra før. Andre 

steder er det ryddet nye stier merket og skiltet.  

• Seterveien over Ultungsteinen mellom Raphamn og Mysusæter - den 

gamle seterveien – 

• Tilrettelegging og merking av stien mellom Mysusæter og Kampen - via 

Ultunga - runde via Ljosåi (gammel sti) 

Stiutvalget deler inn stiene i to typer stier og deler inn i roder der 

dugnadsgjengen har ansvar for hver sin rode. Videre vurderer også Stiutvalget 

infoskilt. Merking av stier hører under grupperingen Stiglaget. 

Stolpejakt og turorientering 

Mysusæter Vel bidrar i tilrettelegging av Stolpejakten sammen med Sel 

Idrettslag. Vi bidrar med kr 10 000.  



Vellet har også deltatt i arbeidet med tilrettelegging for turorientering i 

Raphamn fjellet. 

Hogst  

Vellet har tatt et initiativ til å avklare hvorvidt det er et ønske om å 

gjennomføre hogst/kulturlandskaps-pleie. Intensjonen er å gjennomføre hogst 

for å tilbakeføre de opprinnelige åpne setervollene. Saken er imidlertid satt på 

vent til ny kommuneplan er vedtatt   

Kolbotnbrua  

På forrige årsmøte orienterte Thomas With fra DNT om framdrift mht. 

oppføring av Kolbotnbrua. Vi har forskuttert kostnadene i forbindelse med 

planprosessen, og 2. juni var Mysusæter Vel representert ved oppstartsmøtet 

for byggingen av brua. Det forventes at brua blir ferdigstilt i løpet av 

september/oktober. Mysuseter vel vil dermed i kommende periode få 

tilbakeført utestående fordring på kr. 137.909,- fra DNT. 

Beløpet går inn som egenkapital i balansen, og styret anbefaler Årsmøtet å 

støtte en ambisjon om å ha en buffer på min 100.000,- på konto. 

Mobilnett-dekning 

Vellet har fra høsten 2020 vært i dialog med Telenor om forbedring av 

dekningen på Mysusæter.  Telenor arbeider nå med å få etablert en 

samlokalisering med Telia i deres mast mot Ranglarhø. Vi håper dette kan være 

i orden fra September-Oktober 2021. Telenor har imidlertid så langt ikke gitt 

oss noen garanti for at dette går i orden. 

Tilsvarende har Vellet hatt kontakt med Telia for å be om samlokalisering med 

Telenor i deres mast mot Rapham, noe som vil forbedre Telia sin dekning i 

område særlig ved Ulltunga. Telia er klar over utfordringene med dekningshull 

ved Ulltunga, og har evt. Samlokalisering med Telenor som en mulighet for 

forbedring, men pga eldre utstyr i antennen på Rapham enn på Ranglarhø vil 

dette kunne ta noe tid. (kanskje 1-3 år frem i tid). 

Mysusæter sentrum 

I forbindelse med den pågående dialog om framtiden for Spranget som 

parkeringsplass, har sentrale myndigheter påpekt den nøkkelrollen Mysusæter 

sentrum vil kunne spille. I den sammenheng har Mysusæter Vel deltatt i 

dialogen om hvilke tilbud en bør utbedre, eksempelvis bedre parkerings- 

fasiliteter, rasteplass, toalett, bevertning og nett-tilgang.  



Viewpoint Ranglarhø 

Ranglarhø har blitt foreslått som et alternativ for de som ønsker utsikten mot 

Rondane og samtidig prioriterer tilgangen til de fasiliteter Mysusæter sentrum 

vil kunne tilby. Inspirert av utsiktspunktet på Hjerkinn – Viewpoint Snøhetta - 

har et arkitektfirma, på oppdrag fra Sel kommune, levert et forslag til et 

utsiktspunkt. Mysusæter Vel har deltatt i dialogen og bidratt med innspill til 

vilkår, bruk, utforming og planløsning. Miljødirektoratet har tildelt prosjektet 

920.000 kr. Fylkeskommunen har bidratt med et tilsvarende beløp. Se egen 

presentasjon av dette prosjektet lagt ut på Vellets nettsider. 

Digitaliseringsprosjektet  

Behovet for digital informasjon og kommunikasjon er stor også blant turister, 

deltidsinnbyggere og lokalbefolkning. Sammen med Innlandet fylkeskommune 

og destinasjonsselskapene der, pågår det nå et digitaliseringsprosjekt som også 

Nasjonalparkriket deltar i. 

I Nord-Gudbrandsdal har fylkeskommunen gjort en vurdering å starte i to 

kommuner, Lesja og Sel. Målgruppen er hytteeiere/brukere, innbyggere og 

tilreisende. Mysusæter Vel er deltaker og bidragsyter i dialogen mht. hvilken 

informasjon vi erfarer våre medlemmer etterspør.   

Skiløypenettet og samarbeid med Løypelaget  

Styret i Vellet har brukt mye tid på å avklare konsekvensene i forbindelse med 

nye løypetraseer fremmet av foreningen Nye Skiløyper. Vi ser med bekymring 

på at punktvis regulering og dispensasjoner reduserer et godt løypenett og at 

de løypene som ligger regulert i kommuneplanen gradvis forvitrer gjennom 

kryssende veier til nye hytter/hyttefelt.  Vellets mandat er å arbeide for et 

helhetlig løypenett, uten problemer med kryssende veier, og som gir oss et 

sammenhengende turnett fra nord til sør og østover. I dag er det eksempelvis 

to veier å krysse mellom nordsiden og sørsiden (ved Gjetsiden og 

Letrud/butikken.  Styret har levert følgende: 

• høringsuttalelse til planprogrammet for ny arealplan/kommuneplan til 

kommunen vedrørende reguleringsplaner som berører løypenettet.  

• høringsuttalelse til regulering av Felt 10 (mellom butikken og 

Veggumfeltet/Hjellen) 

• innspill til formannskapets behandling av dispensasjonssøknaden til Nye 

Skiløyper om ny skiløype langs Furusjøvegen 



Styret har også hatt dialog med flere større grunneiere for å høre deres syn på 

problemstillinger knyttet til løypenett, skutertraseer og ønske om brøyting av 

veier.  

Per i dag er status at Formannskapet har vedtatt at Foreningen nye skiløyper får 

fremme søknad om etablering av ny skiløypetrase langs Furusjøvegen som 

dispensasjonssøknad som skal sendes Statsforvalteren på høring før den 

eventuelt endelig kan vedtas av formannskapet.  

 

  

 

 

 


