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Oppsummering 
 
Undersøkelsen er nettbasert og gjennomført i tidsrommet 12. til 19. februar 2019. Et utvalg på 333 
utenbygds eiere av fritidsbolig i Oppdal er invitert til å delta. Utvalget er i sin helhet respondenter fra 
Hytteundersøkelsen i Oppdal i 2015 som oppga epostadresse.  
 
235 respondenter har svart innen tidsfristen. Antallet er så høyt at det gir god sikkerhet for at svarene er 
representative for utvalget og hele populasjonen. I følge Questalyze kan det med 95% sikkerhet sies at 
svar fra hele utvalget ville ligget innenfor et avvik på +/- 3,5%. For hele populasjonen på 3.088 
hytter innenfor et avvik på +/- 6,1%. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Easyfact.  
 
Sentrale funn fra undersøkelsen: 
 

• 42% eller 1.297 hytteeiere sier de vil redusere bruken av hytten dersom Gjevilvassveien blir 
brøytet  

• Gjennomsnittlig reduksjon er 13,0 dager pr. år. Stor variasjon. 
• Reduksjon lokalt forbruk/kostnad utgjør kr. 16.448 pr. hytte. Faste kostnader er fratrukket 
• Total reduksjon i forbruk på 1.297 hytter utgjør kr. 21.333.056. Faste kostnader er fratrukket 
• 67% eller 2.069 hytteeiere sier ingen andre løyper i Oppdal kan erstatte Gjevilvassveien 
• Blant 16% som svarer Ja, mener 14% at løypa langs Skarvatnet kan erstatte 

Gjevilvassveien, mens 7% mener Rauhovden kan gjøre det samme. 
• 52% eller 1.606 hytteeiere oppfatter en ny parallell løype langs Gjevilvassveien som 

negativt i stor eller svært stor grad. 42% oppfatter det samme som negativt i liten eller 
svært liten grad. 

• 82% eller 2.530 hytteeiere mener Gjevilvasshytta er viktig eller svært viktig for opplevelsen 
av skituren innover dalen 
 

Utdrag av 102 kommentarer: 
 

• Profilen i løypa passer godt familier med barn samt pensjonister 
• Tar ikke lenger med venner på hytta om vinteren. 
• Det er rom for en ny løype i nærheten av veien 
• Det finnes andre løyper, men de kan ikke erstatte Gjevilvassveien 
• Har hytte i Stølen, men bruker svært ofte løypa i Gjevilvassdalen 
• Ingenting kan måle seg med Gjevilvassdalen naturmessig 
• Landets fineste løype. For alle turgåere 
• Vurderer å selge hytta om løypa brøytes permanent 
• NB! Kommentarer anbefales lest i sin helhet 
 
 
 
Questalyze = statistisk kalkulator 
Respondent = den som besvarer undersøkelsen 
Populasjon = samtlige individer i en gruppe 
Kilder: SSB, Undersøkelser EASYFACT, Oppdal kommune og Oppdal E-verk 



 

1) Vil brøyting av Gjevilvassveien føre til at du reduserer bruken av hytta? 

 
Svar: 42% eller 1.297 hytteeiere sier de vil redusere bruken dersom Gjevilvassveien brøytes. 

2) Dersom Ja, hvor mange dager? 

(anslag dager pr. år) 

 
Svar: Gjennomsnitt reduksjon 13,0 dager pr. år. = - 21 mill. redusert lokalt forbruk pr. år 
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Kommentarer: 
− Vi vil ikke redusere bruken av vår hytte pga av denne striden. Men, kommunen har for noen år tilbake 

vedtatt en forlengelse av skiløypen som går fra Fjellskolen og ned mot vårt hyttefelt + Stavåløkka. Dette 
er satt på vent pga striden i Gjevilvassdalen. Så denne striden påvirker hele rollen til Oppdal Kommune 
som fritidsdestinasjon. 

− Vurderer å selge - dette er det beste argumentet vinterstid for å være på Oppdal skimessig. 
− Hytte i Storlidalen 
− Leier på Røros. 
− Gjelder også Osvegen hvis denne blir brøytet. Uaktuelt for oss å betale for ekstra bompassering i Osen 

(a-la 2016). To aspekt som drar negativt: Å komme seg til og fra hytta + reduserte turmuligheter. 
− Stamruta er borte. 
− Det er nok av fine løyper med utgangpunkt fra Grøtsetra 
− Skal jeg fortsatt kunne gå på ski trenger jeg en løype som Gjevilvassdalen. Har en del problemer med 

bena. Har jeg ikke denne skiløypa, - da har jeg ingen ting å gjøre på Oppdal om vinteren. 
− 6-10 forutsetter at hytta ikke blir solgt. I så fall 'over 30'. 
− Det avhenger helt av om det kommer et alternativ mot Gjevilvasshytta, og spesielt om rundløypene via 

Ressetkrysset og Osen fortsatt blir tilgjengelige på vinteren. Om sommeren vil bruken rimeligvis være 
uendret. 

− Jeg har ikke hytte i det aktuelle området så dette påvirker ikke meg. 
− Løypa er den flotteste, mest sosiale og familievennlige. 
− Dette er allerede et faktum. Vi hadde et besøk på over 100 liggedøgn på hytta for noen år tilbake, og 

når veien var brukt til skiløype. Sist år var besøket ca. 55. Vi er en skifamilie, og går svært mye på ski. 
Oppdalsområdet er svært snørikt, i motsetning til der vi kommer fra. Det som har skjedd nå de siste 
årene gjennom krangling om brøytet vei eller ikke, gjør at vi på sikt vurderer salg. Det ville i så fall være 
trist med utgangpunkt i den gleden vi opplever i den flotte naturen Oppdal har å tilby. Som leder i ei 
hytteforening av 23 medlemmer er dette tema og mener nokså bestemt at alle er samstemte rundt disse 
spørsmål. Handelen lider spesielt mot Joker på Festa og ikke minst den unike Gjevillvasshytta. 

− Det er først og fremst Gjevilvassveien vi benytter v/langrenn. Den er meget bra og lokker hytteeiere til 
kommunen. 

− Dette er den mest brukte ski fasiliteten, og gir derfor redusert muligheter ved brøyting. Meningsløst å 
fjerne en slik viktig attraksjon. 

− Påske og evt vinterferie. 
− Vurderer å selge hytta om veien brøytes permanent. 
− Har også valgt bort, å ta med vennepar. Og heller vente å se. Dette påvirker da interessen får å kjøpe 

seg hytte på Oppdal... 
− Da blir det nok heller skiturer i Bymarka 
− Turer til Gjevilvasshytta evt videre inn i fjellene blir vanskeligere. 
− Den nåværende løypa passer utmerket for alle også de med handikap og for barnefamilier 
− Veier bør være for biler. 
− Helheten i de fine løypene i Oppdal blir ødelagt og Gjevilvasshytta blir ikke samme fine turmålet uten 

den fine løypa. Et fantastisk mål for de med mindre barn 
− Jeg har ikke besvart spørsmålene ettersom min hytte er i Vinstradalen, og min kjennskap til det aktuelle 

området er så begrenset at det fra min side ville bli uansvarlig gjetning. Jeg ser imidlertid det svært 
viktig at forhold som angår hytteeierne blir tatt opp på denne måten, og setter pris på å bli kontaktet selv 
om jeg ikke i denne saken kan bidra! 

− Antall dager avhenger øker ved godt vintervær. 
− Besteforeldre vil bruke hytta like mye, men barn og barnebarn elsker veien innover og vil nok komme 

sjeldnere på hyttebesøk 
− Utbyggingen av hytterfeltene i Kvamman, Klettstølen, Gjetberget, Langberget er nå så tett at 

tilgjengeligheten til løypenettet er vanskelig og med fravær av skiløype på Gjevilvassveien er 
løypetilbudet kraftig redusert. 

− Løypa har vært alfa og omega for meg til trene til Ridderrennet . Noe jeg ikke hat kunnet delta på de 
siste 4 åra. Pga løypa forsvant/usikkerhet om eksistens.  Trist, for den som har nedsatt funksjonsevne. 
At en fysisk aktivitet blir borte. 



 

− Vi har hytte i Storlidalen, med bedre løyper der 
− Like viktig som færre dager på Oppdal er hvordan oppholdet oppleves. Turen inn til Gjevilvasshytta med 

vafler oppleves som vinterens høydepunkt for barnebarna våre 
− Jeg har hytte i Storlidalen, og bruker Gjevillvassdalen bare sjeldent. 
− Jeg valgte å selge hytta bl.a. pga denne striden om skiløypa. Bruksverdien av en hytte i Gjevilvassdalen 

ble kraftig redusert pga. manglende løype. 
− Jeg kommer til å bruke hytta mye mer fordi det da trengs mindre planlegging for å dra på hytta 
− Løypa er velegna til skigåing for unger og pensjonister 
− Dalen mister sin attraksjon. Kjøpe hyre annen plass er et alternativ 
− En tur til Gjevilvasshytta er ett "must" 3-4 ganger i løpet av vinteren 
− Blir ikke berørt. 
− Poenget for vår del med hytta, er å kunne gå på ski om vinteren i nærområdet. 
− Ikke relevant, har hytte i Storlidalen 
− Bruker ikke Gevilvassdalen for å komme til hytta. 

3) Mener du det er andre eksisterende løyper som kan erstatte Gjevilvassveien? 

 
Svar: 67% eller 2.069 Hytteeiere sier ingen andre løyper kan erstatte Gjevilvassveien 
 
Kommentarer: 
− Gjevilvassveien er en godt beskyttet trase som kan brukes i relativt dårlig vær. Det finnes ingen 

alternativer. 
− Lag trasé på oppsida av veien 
− Kun hvis det er enten på over- eller undersiden av veien, på nesten samme plass (men kvaliteten blir 

vel ikke så god). 
− Gjevilvasshytta var turmål. 
− Det er fullt mulig å legge ei skiløype i god avstand til nåværende veg! Det det er plass til begge deler! 
− Ikke med den type kvalitet: Gjevillvassveien er et lavterskeltilbud i flatt lende som passer for mange, 

med et fint mål i enden. 
− Det burde for mange år siden vært opparbeidet alternative løypetraseer innover Gjevilvassdalen, det er i 

all hovedsak mer enn god nok plass for dette - bl.a. er et alternativ brukt på Skienern i flere år. Det er alt 
for dårlig og sårbart å gjøre seg helt avhengig av veien til skiløype- fra kommunens/løypeforeningens 
side er det er som å be om problemene som nå har oppstått. Selv som aktiv skiløper får man sympati 
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med grunneiere som ønsker å ha anledning til å kunne bruke en lang tilførselsvei som jeg antar de selv 
har bekostet og bygd. 

− Ødelegger for rundturer og man må kjøre bil for å komme til skiløype 
− I hvert fall ikke til og fra hytta. Også unaturlig og tungvint å forlate dalen for å gå tur andre steder 
− Ikke slik det er i dag. Det må i tilfelle lages en ny trase. Dagens situasjon ødelegger flotte turmuligheter 

og er svært ødeleggende - rundturer om porten til Gjevilvatnet, rundturer om Langtjønna og rundturer 
rundt Tyrikvamfjellet  - og ikke minst turer til Gjevilvasshytta. Alt ødelegges og gjør området mindre 
interessant. 

− Blur for lite valgmuligheter. Den fineste løypa er borte. 
− Se kommentar over 
− Se tidligere kommentar 
− Må i så fall kjøre bil et par mil. 
− Det finnes alternativer, men ikke i Midt-Norge 
− Dersom det prepareres løype fra Skaret og vestover (mot Blåhø) og derfra ned til Gjevillvasshytta med 

mulighet for retur uten å benytte vei så vil det være en betydelig styrking av løypetilbudet. Men for 
familier med barn er det ingenting som kan erstatte Gjevilvassveien, med flat og bred løype, mange 
punkter underveis og et mål i enden. 

− Jeg har ikke hytte i det aktuelle området så dette påvirker ikke meg. 
− Profilen på løypa gjør den meget godt egnet for små barn og eldre. Det at løypa går på vei gjør at den 

kan tas i bruk tidlig på vinteren. Løypa ligger meget tilgjengelig både for hytteeiere i Gjevilvassdalen og 
innbyggere i Oppdal. Gjelder ikke i samme grad alternativene listet opp under. 

− Væravhengig; de fleste alt. er mer værutsatte. 
− Både og. Det er rom for ny løype i nærheten av veien. 
− Jeg begynner å bli gammel og Gjevilvassveien har en fin profil for meg 
− Det er relativt langt å kjøre til Grøtsetra fra hytta vi har i Gjevillvassdalen, i stedet for å 2 min. biltur til 

Osen. Gj.vassveien er svært barnevennlig og kan lett brukes for alle, barn i ulike aldre, barn i pulk, unge 
og eldre. Naturen innover Gjevillvassdalen er unik med sin beliggenhet, den flotte naturen som må 
oppleves. Naturen og miljøet her må skjermes mot trafikk. Det er ille nok med trafikken innover dalen 
sommerstid om vi skal oppleve turgleden skjemmet med biltrafikk. Det vi (alle?) opplever nå er bare 
trist. 

− Det finnes andre løyper, men de kan ikke erstatte den lette løypa langs Gjevilvassveien inn mot 
Gjevilvasshytta. 

− Nå kommer jeg lett til løypa på ski fra hytta. 
− For oss mosjonister finnes ikke maken til løype, i alle fall ikke i Oppdal. Med og uten barnebarn benyttet 

vi Gjevilvassveien hyppig som adkomst til øvrig løypenett. Gjevilvasshytta var et flott turmål. Å benytte 
bil til andre traseer er for oss uaktuelt og medfører dermed en betydelig forringelse i bruken av hytta. 

− Siden vi har hytte i Stølen benytter vi også ofte løypa i Kongeveien. Men den er dessverre ikke like 
stabil snømessig gjennom hele sesongen. Vi går derfor svært ofte langs Gjevilvassveien og har av den 
grunn også kjøpt årskort til bompasseringene der. Med dårlige knær blir de andre løypene ofte for 
bratte. Ingenting kan heller måle seg med vakre Gjevilvatnet i naturopplevelse. 

− Har prøvd flere alternativ, men ingen slår Gjevilvassveien. 
− Få andre løyper har en hytte med servering 
− Vi bor litt langt unna og bruker den ikke så ofte lenger (alder), men tror den betyr mye for yngre med 

barn og Gjevilvasshytta. 
− Det er landets fineste løype, for alle typer skigåere. Vi har hatt med mange som har gått på ski for første 

gang der. Flat, bred, ufattelig vakker, og vaffel og kanelsnurr i enden. 
− Traseen utover Gjevilvassveien er barnevennlig og meget fin for de som ønsker en lettere løype. Denne 

traseen er et viktig utgangspunkt for hele familien og et knutepunkt til å kunne komme seg til andre 
løypetraseer. For å kunne tilby en helhet i område er løypa betydningsfull sett også i forhold til at langt 
færre må flytte på seg pr. bil. Samfunnsøkonomisk og miljømessig også viktig. Forbi kunne ha en vei 
med god standard er det viktig å kunne få inn bomavgiften året rundt. Andre parkeringsplasser blir for 
fulle og trykket for stort på de andre plassene rundt omkring 

− Hornlia - Osen 
− Løypa fra Osen til Gjevilvasshytta knytter sammen mange andre løyper til et løypenett som gjør 

skitilbudet mye mer attraktivt enn det er nå når det ikke er noen løype! 



 

− Vet ikke om steder med tilsvarende idyllisk natur. 
− Skjønner ikke hvorfor det ikke kan legges en løype enten på nedsiden eller på oversiden av veien...??? 
− Legg løype ved siden av veien! 
− Kun delvis 
− Kommunen må se på hele løypenettet, og regulere utbyggingen av hyttefelt slik at man ikke trenger å 

bruke bil for å komme ut i løypenettet. Her har kommunen en jobb å gjøre. 
− Først og fremst pga min utfordring med transport/mobilitet. Skiløypa var unik, flott for alle. Gamle, unge 

og de med nedsatt funksjonsevne. 
− Løypene i Storlidalen er mer interessante, drives av hytteeierne og grunneierne, med minimal støtte av 

kommunen 
− Selv om noen av alternativene vil bli brukt, er de ikke en god erstatning for Gjevilvassveien 
− Servering på Gjevillvasshytta, sentral plassering i løypenettet, familievennlig 
− Løypa er unik. Flat og brukervennlig. 
− Nedre løype som nå er kjørt med skuter er ok å gå. 
− Det er andre løyper men Gjevilvassveien er meget barnevennlig og skjermet mot været. 
− Alternative løyper er for utfordrende for små barn og pensjonister 
− Ingen som erstatter enkel adkomst innover dalen, men det finnes alternativer som gir andre muligheter/ 

utfordringer. 
− Det er også mange andre fine løyper i regionen, men turen til Gjevilvasshytta er nå likevel "høydaren" 
− Går normalt ikke tur der 
− Jeg har ikke hytte i Gjevilvatnet men i Storlidalen. Så for meg spiller det ingen rolle om veien blir brøytet 

eller ikke. 
− Det finnes alternativ, men Gjevilvassveien er et knutepunkt og knytningen i traseene. 

4) Dersom Ja, kryss av for alternativer nedenfor 

Flere løyper kan merkes 

 
Svar:14% mener Skarvatnet er et alternativ, mens 7% oppgir Rauhovden 
 
 
 

7%

14%

6% 6% 6% 6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Rauhovden Skarvatnet Langtjønna Nerskogen Storlidalen Andre, beskriv
nedenfor



 

Kommentarer: 
− Trenger ikke løype - gå på fjellet uten spor slik vi har gjort i alle år 
− Grøtsetra og Trollheimsporten 
− Jeg har hytte på Fagerhaug, bruker løypene der 
− Løypa fra Vangslia til Grøtsetra. Ellers blir det nok Bymarka i Trondheim ... 
− For langt unna alle sammen 
− Alle kan ikke gå langs Skarvatnet i vinterferien og påska 
− Hovden til Fagerhaug 
− Ingen av disse kan erstatte for de som har hytte i Gjevilvassdalen 
− Vora ved Fagerhaug 
− Solside løypa og over Trollheimsporten burde vært kjørt opp mye tidligere 
− Skarvatnet er kan være litt mer værutsatt, og det blir mye folk. 

5) I hvilken grad vil du oppfatte det som negativt om det går en ny skiløype 
parallelt med en trafikkert vei innover Gjevilvassdalen? 

 
 
 
Svar: 52% eller 1.606 hytteeiere oppfatter en ny parallell løype som negativ i stor eller svært stor 
grad. 42% oppfatter en ny løype som negativ i liten eller svært liten grad. 
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6) Hvor viktig er Gjevilvasshytta som turmål for opplevelsen av skituren innover 
dalen? 

 
Svar: 82% eller 2.530 hytteeiere mener Gjevilvasshytta er viktig eller svært viktig for opplevelsen 
av skituren innover dalen. 

7) Hvor er hytta di lokalisert? 

Angi nærmeste område 
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8) Andel JA til redusert bruk i hytteområder, jfr. spørsmål 1



 

 


