
 

 

 

REGULERING AV SKILØYPENETTET STØLEN – FJELLSKOLEN – VORA, MINDRE ENDRING AV 

PLANOMRÅDE 

 

Vi viser til tidligere varslet oppstart av dette planarbeidet, oktober 2020.  

Her er et utdrag fra oppstartsvarslet: 

«Formålet med planen er regulere inn de delene av løypenettet i Vora-området (Ca. 10 km) som ikke 

er med i gjeldende plan, samt oppdatere bestemmelsene slik at det blir mulig å foreta nødvendige 

terrenginngrep slik at skiløypenettet kan prepareres med relativt små snømengder. Planområdet 

omfatter en trase hovedsakelig ca. 3-8 m bred nordøstover fra Stølen til Pøta, og i Vora-området. 

Endelig planforslag vil trolig inneholde en smalere trase enn det som varsles ved oppstart.»    

Etter innspill fra Ola og Olaug Gisnås (321/1) og Håvard Holden (321/2) har kommunen gjennomført 

en befaring av en foreslått endringen av løypetraséen mellom Stubblivegen og Pøta, øst for Vora. 

Løypeendringen ligger innenfor eiendommene til de som har fremmet forslaget.  

 

Foreslått endring av løypetraséen ligger innenfor den rød sirkel, vist på den nordligste delen av 
planområdet som varslet ved oppstart av planarbeidet. 

Endringen innebærer at drøyt 300 m av løypetraséen blir liggende utenfor planomrisset vist på kartet 

(over) fra oppstartsvarslet. Traséendringen fremgår detaljert på kart og ortofoto under. 
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Stiplet lilla strek viser forslag til endring av løypetraséen, delvis utenfor planomrisset (svartstiplet). 
Løypa har frem til nå vært preparert der den er vist med blå strek (Kilde: www.skisporet.no).  

I nåværende løypetrasé er en strekning på ca 200 m temmelig bratt (23 %/ 13 grader), fra der den 

skiller lag med det nye traséforslaget (midt i kartet) og ned til en klynge med hytter ved Voravegen. 

Den nordligste delen av omleggingen gjør at løypa kommer i utkanten av en åker, langs en grøft og 

lenger bort fra bebyggelsen i området (se ortofoto neste side).   

Forslaget til ny løypetrasé gir en mer jevn stigning opp lia, slik at løypa blir bedre egnet for de fleste 

aldersgrupper og andre som enten har lite erfaring med langrenn eller har nedsatt funksjonsevne. 

http://www.skisporet.no/
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Den foreslåtte traséendringen er snaut 1 km lang, hvorav drøyt 200 m går over dyrka mark. Resten 

går gjennom skog dominert av bjørk, vurdert som svært godt utmarksbeite (https://kilden.nibio.no). 

Det er en del større stein som det vil være behov for å rydde bort fra traséen.     

 

 

Merknader til den foreslåtte endringen av skiløypetraséen sendes innen den 20.02.23: 

E-post: post@plankontoret.net eller  

Brev: Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Berkåk 

 

 

 
 

https://kilden.nibio.no/
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