
>> Brev til Ringsaker kommune v/ plansjef Anne Gunn Kittelsrud og rådmann Jørn Strand, til 
fylkesmannen i Hedmark v/miljødirektør Øyvind Gotehus, samt til Sjusjøparken Utvikling AS 
v/ Anders Elje  (nåværende eier av området hvor myr er/blir skiftet ut i Sjusjøparken).   
 
 
Et par myrlendte spørsmål til ansvarlige / involverte i utbygging av 
«Sjusjøparken», Sjusjøen 
 
På bakgrunn av siste dagers nasjonale og regionale oppmerksomhet omkring myrfjerning i 
Norges største hytteområde – med bl.a. overskrifta «Miljøskandale på Sjusjøen» på nrk.no 
og tilhørende sterk kritikk fra generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima – stiller vi 
herved noen aktuelle spørsmål til de ansvarlige og andre berørte. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er bl.a. i nevnte nrk-oppslag uttrykt erkjennelse om feil utfall m.h.t. behandling og 
godkjenning (2013) av «Gutubakken Sør». Fylkesmannen: «Dette glapp for oss. Vi skulle vært 
strengere i våre vurderinger og lagt større vekt på klimahensyn». Plansjefen, Ringsaker 
kommune: «Vi vil forhåpentligvis (!) lære av våre feil, og skal for fremtiden unngå utbygging 
av myrområder». Utbygger Brøttum Almenning ble høsten 2017, i leserbrev signert MDG/HC 
Medlien konfrontert med problemstillingen, men ga den gang ikke uttrykk for anger eller 
beklagelse.    
 
Spørsmål 1 – til kommune og fylkesmann: 
 

Får kunnskapen om nevnte skandaløse skadeomfang ved myrfjerning noen konsekvenser for 
eventuelt andre ikke-igangsatte men godkjente utbyggingsområder der myr er berørt? (- kan 
nye tilsvarende miljøskader hindres?) 
 
Spørsmål 2 – til Ringsaker kommune: 
 

Hvilken betydning har denne saken for omdømmet til en av kommunens fire vedtatte 
satsingsområder – Sjusjøen? (- vil håndteringen av sak og tema kunne bidra til å endre 
inntrykket av kommunen hos omverden?)    
 
Ekstraspørsmål – til kommune og fylkesmann : 
 

Hva ville ha skjedd om det under gravearbeidet hadde blitt oppdaget en gjenstand fra f.eks. 
vikingetida?    

FAKTABOKS 
Anslagsvis 40 dekar på området til gamle Sjusjøen Høyfjellshotell, nå kalt «Sjusjøparken», 
som består/bestod av opptil flere meter djup myr, er regulert til hyttebygging. Fjerning av 
tonnevis myr er i gang, med de negative klima- og miljøkonsekvenser det påviselig har ved 
utslipp av store mengder skadelig CO2, ødeleggelse av unikt biologisk mangfold, 
flomregulering m.m.. Tilsvarende problemstilling gjelder også for godkjent og så og si 
ferdig utbygd (2017-2018) felt «Gutubakken Sør» v/Brøttum Almenning.  



 
Spørsmål 1 og 2 – til utbyggere: 
 

Tilsier deres forretningsetikk at det nå er nødvendig å stanse/endre utbyggingsplanene? ( 
 
hvis ikke; hva skulle eventuelt vært betingelsene for en endring?) 
 
Hva visste dere om utfordringene knyttet til myrfjerning? (- har det vært/er det et tema i 
andre utbyggingsprosjekter, og kjenner dere noe ansvar for å bevare en så viktig biotop?)  
 
 

- - - - - - - - - - - -  
 
 
MEDIA 
Sett i lys av temaets viktighetsgrad og den generelle oppmerksomhet og interesse for saken, 
postes dette «spørrebrevet» også til lokale og regionale media som har vist spesiell interesse 
for saken. 
 
 
SVAR på spørsmålene kan rettes til undertegnede avsender; 
 
MILJØPARTIET DE GRØNNE, RINGSAKER 
v/ myrtalsmann HC Medlien – hc@u8.no   
 
 
Næroset/Moelv, 1. oktober 2018  
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Hans Christian Medlien  
 
 
 
Svar på spørsmål om utbygging av myr Sjusjøen 

 
Det vises til henvendelse datert 1. oktober fra Miljøpartiet de grønne i Ringsaker.  
 
Vedr spm 1  
I prosjektene Gutubakken og Sjusjøparken er det henholdsvis bygd ned 31 daa i Gutubakken og 5 daa 
i Sjusjøparken. Ytterligere 26 daa er regulert for utbygging i sistnevnte plan. En antar at dette 
området vil bli utbygd i samsvar med planen.  Det er lite aktuelt å stanse resterende del av 
prosjektet. Når byggetillatelse er gitt vil  kommunen kunne komme i et erstatningansvar overfor 
utbygger, dersom det blir innført byggeforbud.  I Sjusjøparken er for øvrig den djupeste myra regulert 
til friområde.   
 
Utover disse områdene er det ikke godkjent planer som forutsetter utbygging av myrområder.  
 
Vedr spm 2 
Sjusjøen er en av Ringsaker satsingsområder. Det er uheldig at to områder med myr blir bygd ut, men 
kommunen tar læring av sine feil og vil sørge for at det blir gjort grundigere undersøkelser i 
forbindelse med nye planarbeid slik at en kan unngå ytterligere nedbygging av myrområder.  
 
Vedr spm 3 
Kommunen forholder seg til Kulturminneloven, og det er innarbeidet i alle reguleringsplaner en 
bestemmelse om at hvis det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete 
kulturminner skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnene eller deres 
sikringssone på 5 m.   

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anne Gunn Kittelsrud 
Plansjef 
 
 

 
 
 
 
 


