
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/1234    

 
 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK SOMMER / HØST 2017 SØKER: ØYER 
TURSKILØYPER 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om motorferdsel i utmark sommer /høst 2017 
 
Sammendrag: 
Viser til saksutredning 
 
Saksutredning: 
Øyer turskiløyper søker om tillatelse til å gjennomføre mindre tiltak langs skiløyper: 
 
Mindre tiltak langs skiløypene der vi ønsker å ta vekk stubber og stein: 

1. Strekningen mellom Pellestova og Buåsen 

2. Strekningen fra Hornsjøvegen og opp til Lienden. 

3. Pølkrysset til Kloppmyra 

4. Pellestova og ned mot Malmtjern (langs ny avlastningsløype). 

5. Buåsen og ned mot Blekkmyra 

6. Etterarbeid / pussing mellom P-plass Hundersetra og Pellestova, samkjøring med 

andre som driver med grøftearbeid på samme strekket (bredbånd etc). 

Sykkelveg – Tidligløype ski, mellom Steinsetra og Augsetervegen. 
Øyer turskiløyper søker også om tillatelse til bruk av motorkjøretøy for tiltak langs sti – 
sykkelveg mellom Steinsetra og Augsetervegen. Dette en trase for sykkel og tidligløype ski 
som Øyer Turskiløyper har fått næringsstøtte til. 
 
Tiltak pkt 6 og sykkelveg – tidligløype ski, hadde Øyer turskiløyper ønske om å få behandlet 
før sommeren, slik at dette arbeidet kunne komme i gang. Når det gjelder sykkelvegen – 
tidligløype fra Steinsetra til Augsetervegen så har rådmannen konkludert med at dette 
tiltaket ikke tas opp til behandling før i august, slik at man har på plass grunneiers og 
fjellstyrets behandling, og slik at man får lagt frem en felles sak for behandling etter både 
motorferdselloven og etter plan og bygningsloven.  
 
Saken som legges frem for behandling i planutvalget nå i juni omfatter derfor kun pkt 6 i 
søknaden - Etterarbeid /oppussing mellom parkeringsplassen på Hundersetra og Pellestova.  
 

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 event 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. 
 
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. 
 
Etter Rådmannens vurdering er dette en kurrant sak. Tiltaket som Øyer Turskiløyper ønsker 
å gjennomføre gjelder oppussing av trase/grøft for bredbånd etc mellom parkeringsplassen 
på Hundersetra og Pellestova. 
 
Etter rådmannens vurdering er det positivt at man pusser opp trase/grøft for bredbånd 
mellom parkeringsplassen på Hundersetra og Pellestova og følgelig vil ikke dette være til 
skade eller ulempe for natur eller naturmiljø, - med dens biologiske og økologiske prosesser, 
jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  
   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Øyer Turskiløyper tillatelse til å pusse opp trase/grøft mellom 
Parkeringsplassen på Hundersetra og Pellestova. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 


