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Sammendrag:
Morten Olstadjordet søker om tillatelse til bruk av ATV for oppkjøring av skiløyper på
ubrøytet skogsbilveg på Nordbygdsmorka. Løypene skal være til bruk for allmennheten.
Traséen går ikke i områder omfattet av Forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare
områder i Øyer kommune. Kommunedirektøren foreslår at tillatelse gis på vilkår.
Saksutredning:
Morten Olstadjordet søker om tillatelse til oppkjøring av skiløyper til allmenn benyttelse
langs ubrøytet skogsbilveg på Nordbygdsmorka i Øyer kommune. Prepareringen vil utføres
med ATV med belter, og enspors sporsetter. Ifølge søknaden er etableringen av løypetilbud
i overenskomst med styret for veglaget, og gjennomføres kun dersom det ikke skal
gjennomføres skogsdrift eller annen aktivitet langs vegene. Parkeringsplass ved avkjøring av
Nordbygdsvegen blir også brøytet og tilrettelagt på privat basis for tilbudet.
Lovgrunnlag:
I Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 2 står det følgende:
Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det
samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil.
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

I samme lov, § 6 står følgende:
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller
luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen
kan sette vilkår for tillatelsen.
Arealet for skiløypetrasèen faller ikke innunder Forskrift om motorferdsel i utmark for
sårbare områder i Øyer kommune.

Kart: Trasè er merket på kartet med «doble streker»
Vurdering:
I søknaden opplyses det at skiløypene skal være åpne for allmennheten, og det
tilrettelegges også for parkering. Dette tilsier at den første forutsetningen ovenfor er
oppfylt.
Søker er privatperson og derfor oppfylles ikke forutsetning nr. 2, noe som gjør politisk
behandling av søknaden nødvendig.
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.
Skiløypene skal følge skogsbilvei, med en trasè på til sammen 11 km. Det at motorferdselen
går på ubrøytet skogsbilvei gir liten risiko for negativ virkning på sårbar natur.
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Ut ifra
kartdatabaser vurderes det ikke som at naturvernområder, naturtyper, nasjonale arter,
rødlistearter, kulturminner eller andre allmenne interesser kommer i konflikt med
oppkjøring av skiløypene.
Kommunedirektøren anser tiltaket som positivt og innenfor nytteformålets rammer.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag gis Morten Olstadjordet
tillatelse til bruk av ATV for etablering av skiløype langs ubrøytet skogsbilveg på
Nordbygdsmorka i Øyer kommune.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder vinteren 2021
- Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å
unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.
- Det skal føres kjørebok.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
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