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PREPARERING AV SKILØYPE TIL ROKFJELLET 
 
Det vises til deres søknad om bruk av tråkkemaskin for preparering av skiløyper ved 
Rokfjellet.   
  
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. Unntakstilfellene dreier seg i all 
hovedsak til formål av allmennyttig karakter.  
  
Motorferdselforskriftens § 3 første ledd, bokstav e) sier at bruk av motorkjøretøy på 
vinterføre for opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker er tillatt under følgende 
forutsetninger:  

1. det må gjelde skiløyper eller bakker for allmennheten eller for konkurranser.  
2. det må være kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter som står 

for prepareringen    
  
Skiløyper som opparbeides i utmark skal være åpne for allmenheten jf. friluftslovens § 2, 
således er forutsetning nr. 1 oppfylt. Fåvang løypelag kan etter kommunens oppfatning 
karakteriseres som et turlag som tilrettelegger for friluftsliv i området. Dermed mener 
kommunen at også forutsetning nr. 2 er oppfylt.   
 
I tillegg står det i forskriften at kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring, herunder 
om områder, traseer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring og utstyr med videre. Det gjøres 
blant annet for å unngå brukerkonflikter og konflikter med andre interesser der det er et 
stort omfang av preparerte løyper. 
 
Kommunen hadde med bakgrunn i dette søknaden ute på høring til Øyer Fjellstyre, Statskog 
og Øyer turskiløyper. Det ble mottatt høringssvar fra Øyer Fjellstyre den 6. oktober 2020. 
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Fjellstyret har ingen innvendinger mot at det anlegges ny skiløypetrase som omsøkt. Det 
skal opprettes en grunneieravtale med Statskog om permanent skilting og stikking, og hvor 
det fremgår at løypelaget er ansvarlig for vedlikehold og fjerning av materiell dersom 
trasèen skulle gå ut av bruk. Fjellstyret minner om at avklaring i forhold til avskoging må tas 
med Øyer allmenning. Uttalelsen fra Øyer fjellstyre følger vedlagt.  
 
Ut ifra kartdatabaser kan ikke kommunen se at det er naturvernområder, naturtyper, 
nasjonale arter, rødlistearter, kulturminner eller andre allmenne interesser som kommer i 
konflikt med oppkjøring av skiløypen dere viser til. Så fremt dere følger den angitte traseen 
og at dere har grunneieres tillatelse, kan dere kjøre opp skiløypen uten noen videre tillatelse 
eller søknad til kommunen.   
 
Selv om løypelaget kan kjøre uten tillatelse fra kommunen gjelder fortsatt 
aktsomhetsbestemmelsen i forskriftens § 1. Den sier at; all motorferdsel i utmark og 
vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 
mennesker. Det innebærer at ferdselen ikke skal volde unødig skade på grunn, vegetasjon 
og dyreliv eller være til ulempe for andre. Ferdselen skal heller ikke forstyrre eller forurense 
naturmiljøet unødig. Før kjøringen må også grunneier gi sitt samtykke. 
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