
Notat: 
 
Wiewpoint Ranglarhø 
 
Workshopen 7. juni viste stor interesse for å tilrettelegge med et «utkikkspunkt» på 
Ranglarhø. Ambisjonsnivået bør være at dette skal bli et selvstendig turmål som er så 
attraktivt at mange velger å gå hit, i stedet for å kjøre inn til Spranget (tilsvarende Viewpoint 
Snøhetta). Ideen ble først lansert av Statskog i 1995, som et ledd i forslaget om å flytte p-
plassen fra Spranget til Tjønnbakken. 
 
 
 
 

Skisse fra 1995. Forslag til P-plass ved «reinsbommen», adkomstveg forbi Måsåbuene og 
snuplass ved bom, og gangveg til utsiktsplass.  
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Reinsbommen
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Problemstillinger 
 
Parkeringsplass: 
Ny p-plass må antakelig opparbeides i området ved reinsbommen. Eksisterende p-plass i 
dumpa nedenfor har bare plass til et fåtall biler. Kjøring inn til snuplass ved eksisterende bom 
forbi måsåbuene kan evt. forbeholdes skyttelbuss/handicappede. 
 
Wiewpoint(s): 
Plassering av ett eller flere tilrettelagte utsiktspunkter må vurderes nærmere. Et ”nærmål” 
omtrent der det er tegnet inn på skissen fra 1995 kan evt. kombinereres med et utsiktspunkt 
på/ved toppen av Ranglarhø, som vil ha spektakulær utsikt over Rondane, Jotunheimen, 
Snøhetta m.m. Til toppen av Ranglarhø kan det også tilrettelegges med en eller flere turstier 
opp fra Mysusæter. Det er også aktuelt med tilrettelagt sti fra p-plass til Ula (området ved 
Storulfossen) og videre sti til Mysusæter.  
 
Grunneiere:  
Forslag til tiltak på skissen fra 1995 er i sin helhet i Sel og Nordre Kolloen statsallmenning. 
Turstier fra Mysusæter må avklares med private grunneiere.  
 
Hytteeiere: 
Utbygging for parkering og stor aktivitet på toppen av Tjønnbakken vil komme i konflikt med 
en del hytter.  
 
Kostnader og finansiering: 
Dersom målet er at et eller flere «viewpoints» skal gi mindre ferdsel innover i Rondane, vil det 
kreve betydelige økonomiske midler. Aktuelle finansieringskilder? 
 
Hvem skal stå ansvarlig for et evt. prosjekt? 
Aktuelle tiltak ligger innenfor Frydalen landskapsvernområde, der Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre er vernemyndighet.  
 
Dersom prosjektet gjennomføres med ett eller flere viewpoints, må det avklares hvem som 
skal ha ansvaret for drift og vedlikehold. 
 
 
Dersom det er ønske om å utrede «Wiewpoint Ranglarhø» videre, bør det settes ned en 
arbeidsgruppe med mandat til å utrede et forprosjekt.  
 
 
Et evt. forprosjekt bør søke å avklare: 
 

• Hvor og hvor mange ”utsiktspunkter” bør etableres?  
 

• Parkeringsmuligheter 
 

• Tilkoplede turstier til/fra Mysusæter 
 

• Kostnader og finansiering 
 

• Organisering av prosjektet 
 
 
Et mål må være å komme opp med et dokument som kan være grunnlag for en 
arkitektkonkurranse.  


