
VÅRE STIER GIR DEG 
DE BESTE ØYEBLIKK – 

OG ER TIL FOR 

Å DELES! 

BÆÆÆ 
- 45.000 sauer og 3000 storfe vedlike- 
holder Oppdals fantastiske landskap og 
stier. Derfor skulle det bare mangle om du 
ikke viste litt hensyn når du møter disse 
firbeinte vaktmesterne. Brems ned og la 
de komme seg av stien før du passerer. 

GRUNNEIER 
- Du har lov til å sykle i skogen etter stier og skogsveier, i fjellet 
også utenfor selve stien. Når det gjelder dyrkajord og beitemark 
har du lov til å ferdes etter private veier og opparbeidede stier som 
fører til utmark. Men husk: Ferdselsretten gjelder bare når du 
opptrer hensynsfullt og varsomt. Dine sykkeleventyr skal ikke 
volde skade eller ulempe for verken grunneier, andre turgåere, 
beitedyr eller naturen. 

TURGÅER 
- Husk at du må dele stien med turgåere. Om man sykler, løper 
eller går på tur – alle er ute etter en god naturopplevelse. 
En god stiregel i Oppdal er derfor: Hils og smil, brems og vær grei. 
Den med størst fart har vikeplikt. 

STISYKLISTEN 
- Du er heldig! Oppdal er et eldorado for deg som 
er glad i å sykle på sti. Her finnes et variert og 
helt unikt stinett. Fjellene gir deg herlige utfor-
dringer, ekte øyeblikk og spontan sykkelglede. 



HUSK BÅNDTVANG I OPPDAL: 
1. april - 31. oktober. 

HØSTJAKTA:
Om høsten trekker ei ny brukergruppe ut i skog og til fj ells, nemlig 
jaktfolket. Den lidenskapen du har for sykling, den samme har de for 
jakt. Blir du oppmerksom på at det foregår jakt i områder du har tenkt 
å sykle, vis hensyn til dette. Kom gjerne i dialog med hverandre, våre 
fj ellområder har plass til begge brukergrupper. 
Storviltjakt foregår i ulike perioder og ulike områder hele høsthalvåret. 

LUKK GRINDA: 
I Oppdal er det mange dyr på beite. Derfor er det viktig at du tar 
hensyn til dette fra sykkelsetet, og at grindene du passerer lukkes!

BONUS: 
Århundre med aktivt landbruk, har gitt oss et kulturlandskap som gir 
utgangspunkt for gode turopplevelser. Folket i Oppdal har gjennom 
generasjoner vært avhengig av naturen for å kunne overleve. 
Det er vårt privilegium å bruke denne kulturarven til vår fornøyelse. 
Øyeblikket er ditt, nyt opplevelsene i oppdalsnaturen. 

ARRANGEMENT:
Organiserte sykkelopplevelser i sommer
Sykkelenern 6. august
Oppdal Enduro 80/20 - 29. - 30. august
Oppdal Stisykkelcamp - 23. - 25. september

STIVETTREGLENE
1:  Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
2:  Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
3:  Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, 
 særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i 
 uoversiktlige partier.
4:  Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
5:  Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en  
 hindring, gå av sykkelen.
6:  Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med
 mye nedbør.
7:  Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller 
 hindringer.
8:  Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
9:  Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
10:  Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover  
 forkjørsrett.
*Utarbeidet av NOTS (Norsk Organisasjon for Terrengsykling)
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