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Høring - endring av forskriftene for Jotunheimen nasjonalpark og 
Utladalen landskapsvernområde – tillatelse til bruk av elektrisk sykkel på 
Glitterheimsvegen og Koldedalsvegen 

 
På oppdrag fra Miljødirektoratet i 2019 har Fylkesmannen i Innlandet vurdert forskriftsendringer 
vedrørende bruk av el-sykkel på vei i enkelte verneområder (Dovrefjell-Sunndalsfjella, Rondane og 
Jotunheimen). Fylkesmannen oversendte sin tilråding til Miljødirektoratet den 11.12.2019, der vi 
anbefalte å åpne for bruk av el-sykkel på Glitterheimsvegen og Koldedalsvegen i Jotunheimen, men 
foreløpig ikke i Rondane eller på Dovrefjell ut fra villreinhensyn.  
 
Jotunheimen har villrein i Vest-Jotunheimen, men ikke langs Glitterheimsvegen. Fra 
nasjonalparkgrensa og inn til Glitterheim er det ca. 7 km, og det er betydelig sykling her i dag. 
Fylkesmannen mener at dette vil være en egnet vegstrekning for å høste erfaringer med blanda 
trafikk av el-syklister og fotturister, før en åpner for el-sykling på andre vegstrekninger. 
 
På anleggsveien i Koldedalen er det lov å benytte el-sykkel inn til grensa for Utladalen 
landskapsvernområde der grensa krysser Koldedalsvatnet. Det gjenstår da mellom 1 og 1,5 km av 
anleggsvegen inn til nordenden av Koldedalsvatnet der Hydro har en anleggshytte. Å åpne for el-
sykling på denne siste delen av vegen vil trolig være lite konfliktfylt i forhold til verneverdier og 
gående.  
 
Miljødirektoratet støtter i hovedsak Fylkesmannens tilrådinger. Villreinen sine leveområder er under 
sterkt press og Miljødirektoratet mener det er riktig å benytte føre- var-prinsippet når utfallet av 
regelverksendringen er usikkert. Miljødirektoratet anbefaler at man øker kunnskapen om effektene 
av el-sykkel på ferdselsmønster før man eventuelt åpner opp i områder med villrein. På denne 
bakgrunn skal det ikke foreslås endringer i regelverket som åpner for bruk av el-sykkel for 
verneområdene forvaltet av Rondane-Dovre og Dovrefjell nasjonalparkstyrer. 
 
Miljødirektoratet har bedt om at forskriftsendringer sendes på høring for de to foreslåtte 
strekningene i Jotunheimen; veien til Glitterheim og anleggsveien i Koldedalen. Forskriftsendringen 
innebærer at det åpnes for bruk av el-sykkel på disse vegene i perioden 15.juni - 15.oktober. De to 
aktuelle strekningene er tenkt å fungere som forsøksområder for å høste erfaringer med bruk av el-
sykkel i nasjonalparkene. 
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Forskriftene for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde foreslås endret på 
følgende måte: 
 
Forskrift om Jotunheimen nasjonalpark, Lom, Vågå, Vang, Luster og Årdal kommunar, 
Oppland og Sogn og Fjordane (14.11.2014) 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2014-11-14-1398 
 
Nytt tillegg, §6.2.m): 

Bruk av elektrisk sykkel på Glitterheimsvegen i berrmarksesongen frå og med 15. juni til og 
med 15.oktober. 

 
Forskrift om Utladalen landskapsvernområde, Luster og Årdal kommunar, Sogn og Fjordane 
(14.11.2014) https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2014-11-14-1399 
 
Nytt tillegg, §6.2.l): 

Bruk av elektrisk sykkel på vegen i Koldedalen i berrmarksesongen frå og med 15. juni til og 
med 15.oktober. 

 
 
Vi ber om innspill på disse endringene, med frist 12.juni. Grunnlagsdokumentene finner du på vår 
hjemmeside https://fylkesmannen.no/in under Høringer. Der kan du også avgi din høringsuttalelse, 
eller sende oss en e-post eller brev. Se kontaktinformasjon i bunnmargen på side 1. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Vebjørn Knarrum (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Marit Vorkinn 
seniorrådgiver 
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