
Årsberetning for Mysusæter Vel 2021/2022 

Styrets arbeid 

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret har avholdt 8 

styremøter. Det her vært utstrakt kommunikasjon mellom styremedlemmene 

også utenom styremøtene. Medlemmer av styret har deltatt i en rekke møter 

med Sel kommune, utvalg, møter med grunneiere m.m. Vellet har gjennom 

året hatt et sted mellom 230 og 240 betalende medlemmer.  

Høringsuttalelser og innspill 

Vellets styre har gjennom året forsøkt å arbeide for et helhetlig sti- og 

løypenett med brukskvaliteter for alle typer brukere, også små barn og eldre.  

Løypelaget har som oppgave å vinterpreparere og kjøre løyper og holde 

løypemaskinen i drift. Løypelaget påtar seg kjøring av løyper som er tilrettelagt 

og godkjent av kommunen. De presiserer at de ikke har ansvar for utvikling av 

nytt løypenett. 

Foreningen «Nye skiløyper» arbeider for løyper utenfor veiene slik at veiene 

kan brøytes. Det er en utfordring at disse nye traseene starter ved bommene 

og ikke går gjennom sentrum, at grunneierne kun gir tillatelse i 10 år og at det 

er uavklart hvordan tidligskiløyper skal gå.  

Mysusæter Vel arbeider for et helhetlig og sammenhengende sti- og løypenett 

og legger særlig vekt på å opprettholde den regulerte rundløypa rundt sentrum 

slik at man ikke trenger bil for å komme ut i løypene. Med brøyting av veier vil 

løypene bli vanskelig tilgjengelige for små barn, pulk og antagelig også for 

skutertransporten. 

For å få satt skikkelig fokus på arbeidet med løypenettet vedtok styret å 

opprette et Løypeutvalg under vellet tilsvarende Stiutvalget. Utvalget skal 

rapportere til Vellets styre og bidra med arbeidet for et sammenhengende og 

kvalitativt løypenett for alle typer brukere i samarbeid med Raphamn Vel. 

Vi har i høringsuttalelser pekt på følgende: 

- Løypenettet på Mysusæter er i dag truet. Punktvis regulering og 

dispensasjoner reduserer et godt løypenett steg for steg og de løypene 

som ligger regulert i kommuneplanen forvitrer gradvis gjennom 

kryssende veier til nye hytter/hyttefelt.  Regulert sammenhengende 



løypenett rundt sentrum er brutt ved at 3 grunneiere nekter løypekjøring 

på regulerte løyper. 

- Det bør i kommende arealplanarbeid arbeides med en sti- og løypeplan 

før annen arealbruk fastsettes. 

- Vedtatt sti- og løypeplan bør sikres i arealplan. Gjennomføring bør ses i 

sammenheng med regulering av f.eks flere tomter slik at løypenettet blir 

sammenhengende med rundløype rundt sentrum, forutsigbarhet for 

løypekjøring og holder høy brukskvalitet med færrest mulige 

veikryssinger. 

 

Styret har avgitt 4 høringsinnspill eller uttalelser: 

- Innspill til forslag fra «Foreningen Nye skiløyper» om å vedta ny skiløype 

langs Furusjøvegen som enkeltvedtak 

- Klage til formannskapet i Sel kommune på vedtak om ny skiløypetrase fra 

Mysusæter til Koltjønn 

- Innspill til revisjon av Forvaltningsplan for de store verneområdene i 

Rondane 

- Innspill vedrørende kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Sel 

Kommune 

Møter og kontaktorganer 

Vellet blir invitert inn i og har deltatt i en rekke møter og organer: 

- Rondane- Dovre Nasjonalparkstyre, møte om brukerinteresser 

- Møte mellom hyttevelforeningene og Sel kommune 

- Deltagelse i styringsgruppe og arbeidsgruppe i «Villregnfjellet som 

verdiskaper- oppfølging av Mysusæter Spranget» i regi av 

Statsforvalteren og med tildelte midler fra Miljødirektoratet 

- Møte med Fjellstyret, deler av Løypelaget, Raphamn Vel, grunneiere, 

Omstillingsdirektør i Sel kommune m.m 

Styret har i alle disse møtene hatt søkelys på utvikling av Mysusæter som sted 

med muligheter for et aktivt friluftsliv ved inngangen til Nasjonalparken. Et 

sammenhengene og variert sti- og løypenett er i den sammenheng særdeles 

viktig samtidig som det avlaster trafikken på vidda og dermed skjermer 

villreinen. Vellet prøver å ivareta medlemmenes behov for helårs bro over Ula 

ved Spranget samt at eventuell regulering av parkering på Spranget ikke 

forhindrer medlemmenes ønsker om å starte turen her. 



Nytt kart med nye turforslag 

Mysusæter Vel har igangsatt et arbeid med å utvikle et kart med turforslag for 

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

Kampesæter, Raphamn, Vålåsjøseter mv. Sparebankstiftelsen har bevilget 

penger til prosjektet. Denne sesongen er kartet gått opp i terrenget og tegnet 

inn på kart. Det arbeides videre med produksjon av fortellinger fra området 

som skal være på baksiden av kartet. Målet er at kartet kan ferdigstilles og 

sendes ut til vellets medlemmer til en rabattert pris høsten 2022. 

Nettside og informasjon 

Hjemmesiden har vært oppe ca ett år og fungerer etter hensikten. Informasjon 

og dokumenter som angår vellet legges ut fortløpende. Sponsorer kan 

reklamere på siden. 

I tillegg har egen facebookside vært nødvendig å opprette. Her kan vellet motta 

konstruktive forslag og medlemmene kan diskutere tanker og ideer. Enkelte 

tilfeller av sjikane og usannheter blir slettet for å opprettholde et saklig nivå på 

diskusjonene. 

Stiutvalgets aktivitet  

Stiutvalget er et underutvalg av Mysusæter Vel og er sentral bidragsyter i 

arbeidet med nytt turkart. Stiutvalget deler inn stiene i roder der 

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

infoskilt. Merking av stier hører under grupperingen Stiglaget utenfor vellet. 

Pga. den usikre smittesituasjonen ble det ikke planlagt eller gjennomført noen 

større dugnadstiltak sommeren 2021. De tiltakene som likevel ble utført, kan 

oppsummeres slik:  

- Stien Kåsen-Vesleulfossen: Merkingen ble gjenoppfrisket. Noe 

kvistrydding o.l.  

- Etter avtale med Sel kommune ble det trigonometriske punktet på Kåsen 

reparert.  

- Stien Skjerdingen hyttefelt- Ultungsteinen: Parsellen som tilhører 

Kirstidalseters eiere, ble ryddet for kvist og busker (stien er ikke planlagt 

merket).  

Planlagte tiltak i 2022  



Det er ikke utarbeidet en detaljert plan for kommende sommer, men her er 

noen aktuelle tiltak:  

- Gjennomgang av skiltingen i enkelte stikryss i Mysuseterområdet for å 

unngå̊ tvetydig, feilaktig eller manglende informasjon. Forslag til 

endringer tas opp med Stiglaget.  

- Stien Pungen - Vålåsjøseter: Gjenoppfrisking av merkingen og noe 

kvistrydding etc. Samarbeid med Nordre Furusjøen Vel. 

- Annet vedlikeholdsarbeid i samarbeid med Stiglaget.  

I tillegg vil stiutvalget arbeide med en langtidsplan for stiene i 

Mysuseterområdet. Planen vil bli lagt fram for styret i vellet og Stiglaget.  

Aktuelle momenter er foreløpig:  

- Oppdeling av stiene i «viktige» og «mindre viktige» stier.  

- Organisering av tilsyn og vedlikehold med stiene.  

- Oppretting av feil i Kartverkets databaser.  

 

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. 

Bade- og båtplasser ved Karelen 

Styret har gjennom møter med både Fjellstyret og kontaktmøter med Sel 

Kommune tatt opp muligheten for å kunne ha båter liggende ved Furusjøen. På 

tross av rettsak lokalt og samtaler mellom grunneiere og Sel Kommune har vi 

tro på at Fjellstyret finner en oblatordning med årlig betaling for å kunne ha 

båter ved vannet.  

Kolbotnbru og ny bro over Ula ved Spranget 

Ny Kolbotnbru ble gjennomført i løpet av året og formelt åpnet i påsken i år.  

Det sikrer mulighet for løypekjøring over Ula på en trygg måte. Vellets 

forskutterte kostnader er nå tilbakeført til Vellet i avtale med DNT.  

Brua ved Spranget er farlig og vil bli revet i sommer. Vellet har ved flere 

anledninger, og i nært samarbeid med DNT, foreslått at det bygges ny 



permanent bro som kan sikre adgang til de vestre delene av 

Smiubelgenområdet og adkomst for varetransport for DNT vinterstid. 

 

Service til hytteeierne 

Vellet har satt ut container på P-plassen i Mysusæter sentrum i høstferien. 

Tilbakemeldinger forteller at dette er et populært tiltak. 

 


