
Mulighetsstudie
Flytting av parkeringsplass fra Spranget!



Bakgrunn

• En dokumentert endring av villreinens
tradisjonelle trekkruter.

• Årelang konflikt rundt parkeringsplass
på Spranget, og dens plassering, og 
innvirkning på turiststrømmen inn i
Nasjonalparken.

• Mimis presentasjon som mener at  
parkeringsplassen likevel bør bestå, 
fordi den gir store muligheter for å 
støtte opp om et bærekraftig reiseliv, 
med spennende ringvirkninger for lokalt
næringsliv og kommuneøkonomi.



• Viktigste innfallsport til Rondane. 

• Høy andel turister.

• Nesten 50% førstegangsbesøkende. 

• Flere unge, færre eldre enn Rondane ellers. 

• Korte flerdagersturer. 

• Lange dagsturer. 

• Men også mange som bare er i området rundt 
p-plassen. 

• Attraktiv for mange ulike brukere.



Lokale meniger..
Sel kommune har vel aldri utnyttet Rondane og Nasjonal-

parken i en strategisk eller et øknonomisk perspektiv.

Det hele bygger på tilfeldigheter og en stillstand over år, 
samt en konfliktnavigasjon for å unngå

unødig bråk og styring utenfra.

Det viktigste fra de tidligste bosetninger til nå i nyere tid
er reinsjakt og fiske.  Denne retten har alltid

vært prioritert og heinet om.

Turismen har stort sett styrt seg selv.



Vi som har hytte på Tjønnbakken, 
og har vært med i noen år, ser at:

• Rondane, og Nasjonalparken er et unikt område hele året. 

• Byr på fantastiske turmuligheter og utfordringer for de som ønsker det.

• Har en vedtatt ramme for å bevare naturen, med planter, dyr og forminner.

• Et landskap som inneholder alt det naturen kan by på.

• Men også et sårbart område, der menneskelig påvirkning må styres og 
håndteres (der det er mulig). 

• Gir utfordringer til alle oss som er ansvarlig involvert, - på alle nivåer
(også fra et veglag).



Hvorfor skal dere så høre på det vi foreslår, 
Hva er det som er så unikt?

• Jo, vi tenker ut av boksen, og har 
ikke det tradisjonelle mandatet
tredd nedover hodet!

• Hvorfor kan vi ikke kunne få
både i pose og sekk?

• Vårt forslag trengs ikke realieres
umiddelbart, men kan utvikles
over tid.

• Gevinstene skal være målare og 
realistiske. Det gir pågangsmot og 
trang til å lykkes.

• -Forutsatt at noen ser hensikten, 
og kan sørge for finansiering..





• Parkeringsplassen flyttes fra Spranghaugen og nærmere Tjønnbakken, 
men også nærmere Storulfossen.

• Vi foreslår at plassen tilpasses både terreng og formål.

• Dermed blir plassen mindre synlig, og vil også kunne romme et 
"servicebygg" (som blir den store forskjellen fra dagens løsning).



Hvorfor så det?

• Turistene skal lokkes opp mot fjellet, 
- langt flere enn i dag!

• Turistene skal kunne oppleve noe inne ved 
parkeringsplassen, og på den måten ikke ha 
behov for lengre turer innover i parken.

• De som likevel ønsker å gå inn i parken skal 
få informasjon om hvordan en forventer at 
de oppfører  seg, hvor de kan gå, og hva de 
skal passe på. 

• Det skal være mulig å slippe av med søppel, 
ta en dotur, kanskje en dusj, og muligens 
også kjøpe noe. 



Hva kan oppleves på en 
parkeringsplass?
• Ved å plassere den i nærheten av Storulfossen og Ula, 

så er det store muligheter både i forhold til opplevelse 
og turmuligheter, både tilrettelagte og andre turmål i 
nærheten.  Temaer kan være geologi, botanikk, 
miljøpåvirkning, dyr og insekter, + +

• Ula sin posisjon som padle-elv vil kunne utnyttes. 

• Utsikten mot Rondane, og tilstøtende områder bør 
utnyttes, med både guidede turer, og opplevelse som kan 
tilrettelegges for eldre, uføre og småbarn.  

• Bygget bør bygges som et "signalbygg", gjerne med 
glass og stein (kanskje et moderne Peer-Gynt)?
Ved å utnytte plass under bakkenivå, kan en også få
inn flere funksjoner…  
Enkel tilgang til strøm / kloakk.

• Alt i god avstand fra rein.



Muligheter

• Informasjon – sørg for å informere i stedet for å forby.

• Følg med – guider og oppsyn kan ha sin base ved 
parkeringen.

• Lær – forskningsprosjekter og registrering kan ha en 
base her.

• Redning – typisk Røde kors kan ha sitt utgangspunkt 
herfra.

• Opplæring – skoleklasser fra nær og fjern kan flytte sitt 
klasserom til plassen, og få nødvendig bagasje til at 
Rondane, som nasjonalpark, også kan bestå fremover.  

• Butikk!!, -- mange funksjoner kan gi inntekter, i flere 
sammenhenger.

• Synergieffektene kan bli kolossale.

• Og dagens parkering blir gjenetablert som naturområde.


