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Klage på behandling av Pershølivegen i Dindalen.
Pershølivegen i Dindalen har gjennom mange år vært gjenstand for administrativ og politisk
behandling i Oppdal Kommune.
Innledningsvis er det på sin plass med en historisk innføring:
Vegen starter ved Bøasetra i Dindalen, og ender opp på Tverrfjellet, sør for Søndre
Snøfjellstjern. Ved Snøfjellstjern er det ca 35 hytter, den første ble etter det vi vet bygd på 30
– tallet. Mot slutten av 40 – tallet og framover ble de fleste av hyttene bygd. Årsakene til
dette var myndighetenes ønske om øket uttak av rein. Oppføring av husvære til dette
formålet var en naturlig konsekvens, og en nødvendighet for at jakta skulle ha ønsket effekt.
I følge sikre kilder ble hyttematerialer transportert med hest og vogn fra etter krigen. Den
første traktoren kjørte innover i 1951. Veien endret sakte men sikkert karakter fra sti til vei,
som resultat av bruken. Mot slutten av 50 – tallet var det stor trafikk innover, spesielt i
dagene før reinsjakta startet. Utstyrsbruken spredte seg fra hest og vogn, til traktor,
personbil og lastebil. Vegen ble utbedret etter behov.
Konklusjonen er at denne vegen er skapt av endringer i behov, og teknologisk utvikling.
I den grad det har skjedd noen større ”oppgradering” så er det etter flommen i 2003. Dette
tiltaket var omsøkt og befart av Oppdal Kommune. Før dette ble det sporadisk utført grøfting
i beskjeden grad, og noen meget få mindre omlegginger av vegen, på plasser der det var
store problemer med vann.
Av for oss ukjente grunner har denne veibiten vært gjenstand for stor interesse fra
kommunens administrasjon. Vi har brukt veien som en næringsvei i alle år. Våre jegere og
OBA sine jegere har brukt den i den tro at det er en vei. Den har vært brukt i forbindelse med
beitebruk, tilsyn og sanking, og til transport i forbindelse med skogsdrift. Tilførselen til vegen
er stengt med en låst bom. Det vil si at kun sætereierne, og noen hytteeiere i Dindalen og
ved Snøfjellstjern har hatt tilgang til denne vegen. Det er til sammen ca 50 hytter og sætre
som har nøkler til bommen. En liten andel av disse benytter den jevnlig. Det er IKKE snakk
om fri ferdsel for allmennheten.
Kommunen har opp gjennom årene sørget for forskjellige framstøt i sakens anledning:
-Utmarksutvalg i kommunen sørget i 1993, etter innstilling fra rådmannen for at veien ble
definert til utmark. Dette uten at grunneierne i Dindal Sameie ble underrettet.

Med bakgrunn i at vi mener at saken er underlagt en noe ensidig behandling, og at sentrale
momenter er utelatt så ønsker vi å få den behandlet i Kontrollutvalget.
Dindal Sameie ANS

Odd Arne Hoel

Dokumenter av betydning:
Vedtak i UM 1993
Vår oppklaring aug. 2015
Interpellasjon O. Bjørndal 14.10.2015
Diverse dokumenter i forbindelse med politisk og administrativ behandling.
Disse vil bli gjort tilgjengelig for kontrollutvalgets medlemmer.

