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Sammendrag: 
Øyer Turskiløyper SA søker gjennom Structur Lillehammer om tillatelse til motorferdsel i 
utmark i tilknytning til opprustning og omlegging av Rognhaugvegen. Kommunedirektøren 
er av den oppfatning at det behovet som er skissert er i tråd med forståelsen av 
«anerkjente nytteformål» og tilrår at søknad fra Øyer turskiløyper innvilges på vilkår. Det er 
viktig at all motorferdsel begrenses til et minimum og foregår skånsomt både overfor natur, 
miljø og andre brukere av utmarka.  
 
Saksutredning: 
Structor Lillehammer søker på vegne av Øyer turskiløyper SA om tillatelse til opprusting av 
Rognhaugvegen på deler av strekningen mellom Langmyråsen og Rognhaug seter. 
Rognsetervegen beskrives i søknad som en gammel ferdselsveg som er mye benyttet av 
syklister og turgåere, samt er det en viktig skiløype i vinterhalvåret. Veien har en del bløtere 
partier hvor det er manglende og defekte grøfting/drenering som har gjort at ferdselsåren 
blir bløtere for hvert år som går. Det søkes med bakgrunn i dette om forbedring av vegen 
for gående og syklende på fire punkter/strekker (se kart 1). For utførelse av opprustingen er 
det nødvendig med maskinelt utstyr og tilkjøring av bærelag. Det er Hafjell Maskin AS som 
skal gjennomføre arbeidet.  
 
Det er utført nabovarsling hvor det er kommet inn en merknad fra g/bnr. 39/1, Jon Høvren 
Grothe (4.11.2019). Merknaden går ut på at vannet må dreneres bort fra setrene og ikke 
stenge naturlig vannsig i myra. Området og veien benyttes til aktiv setring daglig gjennom 
sommerhalvåret. Det beskrives i søknad at det er gjennomført befaring av veien sammen 
med grunneier og tiltakshaver.   
 
Vedlagt søknad ligger tillatelse fra Statskog DA (3.8.2020) som er grunneier, det ligger også 
vedlagt uttalelse fra Øyer fjellstyre (26.6.20). Fjellstyret påpeker at bruksberettigede og 
løypelag skal ha adgang til vegen og det bør settes opp skilting av motorferdsel forbudt 
istedenfor fysiske stengsler for å hindre ulovlig motorferdsel.  



Tiltakene behandles etter plan- og bygningsloven i eget vedtak og er gjennom denne 
behandlingen sendt på høringsrunde til relevante instanser. Det vises til innkomne 
høringsuttalelser som vil refereres til i vurderingen for denne saken.  
 
Det ble gjennomført befaring av vegstrekningen med Innlandet fylkeskommune (INFK) den 
9. juli 2020 for å se på kulturminner. Det ble påvist tre jernvinneanlegg langs 
Rognhaugvegen som alle er automatisk fredet iht. kulturminneloven. To av 
jernvinneanleggene ligger 15-40 meter i avstand fra vegen, disse vil ikke nevneverdig bli 
berørt av tiltaket, men INFK setter krav om felles befaring med utførende entreprenør for å 
merke av og avstandssikre før tiltak settes i gang. Det tredje jernvinneanlegget ligger helt 
inntil Rognhaugvegen og bærer preg av slitasje/skade fra ferdselsvegen. For sistnevnte 
jernvinneanlegg vil det kreves dispensasjon til inngrep i kulturminnet/sikringssonen og en 
forutsetning for dette vil være at enhver utvidelse/planering m.m. av ferdselsvegen skjer i 
motsatt retning (vestsiden av Rognhaugvegen). Det skal heller ikke kjøres med 
tråkkemaskin for skiløyper over jernvinneanlegget. Fullstendig og detaljert uttalelse fra 
INFK ligger vedlagt søknad (15.7.20). Søker beskriver at INFK sine uttalelser vil bli ivaretatt 
før tiltak settes i gang. Det er den 22.09.20 gitt tillatelse fra INFK for gravearbeidet som 
utføres over 100 meter fra jernvinneanlegget som krever dispensasjonsbehandling. Videre 
ble det den 16.11.20 gitt dispensasjon fra INFK til løypekjøring i dagens trase inn i 
sikringssonen til jernvinneanlegget, jernvinneanlegget er stikket ut slik at dette er synlig for 
løypekjører.  
 

 
Kart 1: Oversikt Rognhaugvegen med utbedringsstrekninger. Se kart 2 for endringer ved strekning markert 
som nr. 2.  
 
Den 12. juni ble det gjennomført befaring på strekningen. De representerte partene under 
befaringen var: Øyer kommune v/planavdelingen og Landbrukskontoret, Øyer Fjellstyre, 



Øyer Turskiløyper, brukere som driver aktiv setring på Rognhaugen, Øyer Beite- og gjetelag, 
Hafjell Maskin og Statskog.  
 
Det ble i møte 14. mai 2021 mellom Øyer kommune, Øyer Turskiløyper og Statskog gjort 
endringer i omsøkte tiltak. I den øvre delen (kart 1 – markert strekk nr. 2) søkes veien nå 
omlagt for å unngå bløtt parti med myr (se kart 2), dette med tanke på holdbarhet og 
behovet for påfølgende oppgradering. I høringsuttalelsen fra Statsforvalteren i Innlandet 
ble det påpekt at det var ønskelig med omlegging av deler av veitraseen hvor denne var i 
kontakt med myr, for å minimere tiltak i myr så mye som mulig.  
 

Kart 2: Omlegging av vegen 
for å i størst mulig grad 
unngå tiltak i myr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovgrunnlag:  
Motorferdsel i utmark er regulert gjennom Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
(motorferdselloven) av 10. juni 1977. All motorisert ferdsel i utmark er i utgangspunktet 
forbudt jf. motorferdsellovens § 3, men både motorferdselloven og motorferdselforskriften 
åpner for enkelte unntak, enten med direkte hjemmel i lov eller forskrift, eller etter søknad.  
 
Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter 
skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Før eventuell tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper 
for natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å 
hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. 
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Traseen berører ikke arealer i Forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder, Øyer 
kommune, Oppland. 
 
 
 



 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det 
følger videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som 
reguleres. 
 
Rognvegen er en tidligere ferdselsveg som i dag benyttes av sykelister, turgåere, kjøring for 
bruksberettigede, setring og skiløypekjøring.  
 
Kjøring i utmark er i søknad beskrevet som nødvendig med bakgrunn i opprusting og 
omlegging av en gammel ferdselsveg med flere bløtpartier. Dette krever tilkjøring av 
maskinelt utstyr og bærelag. Kommunedirektøren er av den oppfatning at det behovet som 
er skissert er i tråd med forståelsen av «anerkjente nytteformål» og at kommunen som 
utgangspunkt bør gi tillatelse i saker som dette.  
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, både mht. virkningen på natur og 
naturmiljø og mht. kjente natur-/miljøverdier i området. Det er ifølge høringsuttalelse fra 
SFIN gjort flere registreringer av den sterkt truede (EN) arten brushane ved Bottrudmyra. 
Dette er eldre registreringer fra perioden 1986-1998, og registreringene har en presisjon på 
300 meter og omfatter registrering av arten i hekkebiotop og ikke i hekking. I tillegg lister 
SFIN opp en rekke arter som også er registrert ved Rognhaugen; lirype (NT), hettemåke 
(VU) og myrhauk (EN). Hettemåke og myrhauk er registrert som næringssøkende, mens 
lirype er registrert i reproduksjon. Artene er registrert i perioden 1979 – 2018, og har en 
presisjon på 300 meter. Det skal gjøres endringer på en etablert ferdselsveg som i dag 
benyttes året rundt av syklister og turgåere, i tillegg til kjøring for bruksberettigede og 
løypekjøring.  Kommunedirektøren anser at artene trolig ikke påvirkes nevneverdig av 
tiltaket. Ut over disse registreringen er det ikke registrert truede eller sårbare arter langs 
omsøkt traseer. På et mindre strekke skal veien legges om for å unngå konflikt med myr. 
SFIN har i høringsuttalelsen uttrykket at der det er mulig bør vegen legges om for å berøre 
mindre myr. Torvmyrer er viktige karbonlagre og har også betydning for vannlagring i 
nedbørfelt. Inngrep i torvmyr gir økt klimagassutslipp. En anser føre-var-prinsippet og 
påvirkningen på økosystemet som tilstrekkelig hensyntatt. Etter Kommunedirektørens 
vurdering vil ikke tiltaket representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller 
naturmiljø, med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr. Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Andre lovverk:  
Kulturminner: Det er viktig at forhold tatt opp av Innlandet Fylkeskommune overholdes 
vedrørende kulturminner.  
 
Byggesaksbehandling: Det vil komme eget vedtak vedrørende den del av søknaden som 
behandles gjennom plan- og bygningsloven. Tillatelsen til motorferdsel vil knytte seg til 
denne og de begrensninger/føringer som følger av vedtaket.  
 
 



Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
av 15.05.1988 gis Øyer Turskiløyper tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i 
utmark som omsøkt i forbindelse med opprusting og omlegging av Rognhaugveien.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
-  Kjøringen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig for 
opprusting/omlegging av de fire strekningene som er omsøkt.  
- Tillatelsen gjelder i forbindelse med endelig vedtak i sak 20/2506 og de 
vilkår/begrensninger som følger av dette.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø, kulturminner og mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
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