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Forsidefoto; Elven Rauma flyter stille og vakker forbi Bøvermoen hyttefelt.
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Bjorli i Lesja kommune

Innlandet
Beliggenhet
Bjorli ligger i Lesja kommune i tidligere Opp-
land fylke, nå Innlandet. Bjorli ligger også 
bare noen hundre meter fra fylkesgrensen til 
Møre og Romsdal, mot nord, der Romsdalen 
går over i Lesjatraktene. Elven Rauma renner 
fra Lesjaskogsvatnet og gjennom Bjorli på sin 
vei ned til Åndalsnes ved fjorden. Naturen 
her er storslått og med enorme turmuligheter 
i nærmest alle retninger. Det er ca. to timers 
reisetid til Molde og Ålesund.

Historikk
Bjorli ble påbegynt utbygget på 1960-tallet 
med Arne Barmann fra Ålesund som primus 
motor. I 1965 stod hotellet Saga Inn ferdig, og 
det ble starten på en heller større utbygging 
på Bjorli i årene som kom deretter. Dessverre 
brant dette hotellet ned ti år etter at det var 
ferdigstillet. Hotellet ble gjenoppbygget, og i 
tillegg ble det bygget to andre hoteller, Bjorli 
Appartment Hotel og Bjorliheimen. I dag er 
det bare Bjorliheimen som er i drift som ho-
tell, idet de to andre hotellene er omgjort til 
leiligheter i 2015.

En kuriositet er jo at Arne Barmann allere-
de den gangen hadde store utviklingsplaner 
for Bjorli, og fikk bygget en flyplass med en 
rullebane på 800 meter, og da med planer om 

at turister kunne flys til Bjorli fra andre desti-
nasjoner. Ved dagens flyplass på Bjorli er det 
er yrende liv med luftsportsaktiviteter.

Pr i dag er det ca 1.400 hytter på Bjorli, og 
flere andre hyttefelt er under prosjektering.

Utviklingsperspektiver
Bjorli Utvikling AS ble etablert i 2019 og 
har store utviklingsplaner for Bjorli, med ut-
videde heis- og ski-traseer, hytter og hotell. 
Planen er å investere

NOK 1,5 milliarder frem til 2030, og i 
tiåret etter inntil NOK 2,5 milliarder. Og det 
er åpenbart at en slik investering vil sette spor 
etter seg på Bjorli, og det vil jo bli en enorm 
økning av hytter og tilreisende når dette et-
terhvert bygges ut.

Et annet moment i denne utviklingsplanen 
er jo samarbeidet med de kreftene som job-
ber med turismen i Romsdalen og på Åndals-
nes. Gondolen fra Åndalsnes sentrum ved 
jernbanestasjonen og opp til Nesaksla åpner 
våren 2021, og vil nok bli en stor attraksjon, 
når cruisetrafikken igjen åpnes.

Videre går det et «foto-tog» om sommeren 
fra Åndalsnes og opp til Bjorli, som er veldig 
populært, siden det stopper på noen meget 
fotogene steder under den nærmest spek-
takulære togturen.
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Bøvermoen

Beliggenhet
Bøvermoen hyttefelt ligger på sørsiden av Europavei 139 og jernbanelin-
jen litt syd for Bjorli sentrum, og ned mot elven Rauma. Området er meget 
flatt og det er furuskog på hele området.

Historikk
Det var like etter år 2000 at hovedgrunneieren Ole T. Johannesen påbeg-
ynte arbeidet med å planlegge og prosjektere dette hyttefeltet, og i samar-
beid med de andre grunneierne. Litt over 100 tomter ble lagt inn i Reguler-
ingsplanen, og utbyggingen begynte umiddelbart deretter.

Aktuelle tomter
De tomtene som fortsatt er ubebygget på Bøvermoen og tilhørende Ole 
T Johannessen er i alt 3 (4) «stortomter» hvor det kan bygges større byg-
ninger etter nærmere regler for de, og i tillegg i alt 23 vanlige tomter. Tom-
tene er ca 1 mål  + alle sammen. «Stortomtene» har variert størrelse.

Utnyttelsesgraden er 14 %, som medfører seg at det kan bygges relativt 
store hytter på tomtene.

Se forøvrig kartet, der de ledige tomtene er farget i grønt. Både enkelt-
tomter og hele feltet samlet er for salg.
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Bjorliheimen
Beliggenhet
Bjorliheimen ligger på nordsiden av Europavei 136, og veldig nærme til 
Bjorli sentrum. Den sentrale bygningen her er selve Bjorliheimen Hotell 
og Møtesenter – et av landets få avholdshoteller. Og i området mot nord, 
altså mot Bjorli sentrum og skitrekkene, finnes det pr i dag en rekke hytter 
og caravanplasser.

Historikk
Bjorliheimen ble bygget på 1970-tallet og er i drift i dag. Deretter ble det 
utbygget en rekke hytter og caravanplasser. Og videre regulering har nå 
ført til at det er en rekke nye tomter for salg i dette sentrumsnære området.

Aktuelle tomter
De tomtene som nå er for salg ved Bjorliheimen er i alt 11 tomter. De er på 
ca 1 mål. Også her er det fin natur, og naturskjønne omgivelser.

Se forøvrig kartet, der de ledige tomtene er farget gult. Både enkelttomter 
og hele feltet samlet er for salg.
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På Bjorli er det i underkant av 100 fastboende personer. Antall hytter er 
ca 1.400, og flere kommer til i årene som kommer. Ifølge lokale kilder er 
det nå bare en liten håndfull gjenværende og innregulerte boligtomter. 
Og med tanke på den store utbyggingen som er planlagt for de neste 
årene, vil det også bli et betydelig behov for boliger til ansatte og gjeste-
arbeidere.

Kommunen på sin side arbeider nå med en rullering av Arealdelen 
av kommuneplanen, inkludert innreguleringen av flere tilgjengelige 
hyttetomter.

Ca. halvveis mellom Bjorliheimen og sentrum, og i retning nord og 
mot skianlegget vil det bli innregulert et område på 12,5 dekar til bolig-
formål. Dette er egentlig en utvidelse av eksisterende byggefelt mot syd. 

Og selvsagt vil det nok ta litt tid før disse tomtene er byggeklare, men 
skal man bygge boliger, så tar jo også prosjekteringen noe tid.

Innenfor dette området på 12,5 dekar vil det kunne bygges flere for-
skjellige boligstørrelser, alt etter utbyggers egne ønsker. Her nevnes; 
eneboliger, 2-manns boliger og endog 4-manns boliger.

Detaljregulering vil finne sted på et senere tidspunkt, og i samarbeid 
med utbyggeren, om ønskelig. Både enkelttomter og hele feltet samlet er 
for salg.

Boligtomter på Bjorli
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Framtidig boligområde vises med omtrentlig avgrensning i rødt. Eksisterende boligområde sees bak. 
Bildet er tatt fra sør mot nord. I forgrunnen vises fritidsbebyggelse som omfattes av reguleringsplan for 

Bjorliheimen. Skianlegget på Bjorli er i overkant av fotoet. 

Nytt boligfelt på 12,5 mål er avmerket med sort strek.
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Elven Rauma ved Bøvermoen.

Nyttårsaften ved Bøvermoen.
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Månenatt over Bøvermoen.
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Faksimile av Finansavisen den 31.03.2021.
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For ytterligere informasjoner og befaring/visning kontakt: 

Ole T. Johannessen
Bjorli

Mobil: 979 51 668 
Epost: otjohannessen@gmail.com


