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Sammendrag: 
Øyer Turskiløyper søkte før ferien om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med 

tiltak langs skiløyper der det var ønskelig å ta vekk stubber og stein. I samme søknad var det 

også søkt om tillatelse til bruk av motorkjøretøy for tiltak langs sti – (sykkelveg/tidligløype 

ski)  mellom Steinsetra og Augsetervegen. Dette tiltaket vil ikke bli lagt frem for behandling 

i Planutvalget før saken er behandlet som grunndisponeringssak i Fjellstyret og hos Statskog, 

samt vurdert/behandlet  etter Plan og bygningsloven (pbl). 

Et godt utbygd løypenett med både stier og skiløyper er viktig mht fysisk aktivitet, trening, 

naturopplevelser og rekreasjon. I et folkehelseperspektiv har dette etter rådmannens 

vurdering stor betydning. Det er i dag behov for traseer som ikke krever så mye snø, slik at 

man har et skitilbud tidlig i sesongen. Nye og moderne preppemaskiner krever også bredere 

og bedre planerte traseer.   

Tiltakene som skal gjennomføres ligger langs eksisterende skiløyper og vil etter rådmannens 

vurdering ikke representere noen vesentlig ulempe for natur eller naturmiljø. Rådmannen 

foreslår med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag at Øyer Turskiløyper får tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i utmark for 

gjennomføring av mindre tiltak langs skiløypene på strekningene: 
1. Mellom Pellestova og Buåsen 

2. 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 

Saksutredning: 
Øyer Turskiløyper søkte før ferien om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med 

tiltak langs skiløyper der det var ønskelig å ta vekk stubber og stein. Se oversikt nedenfor. 

Tiltaket pkt 6 ble behandlet i planutvalget 6. juni.  

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). 

Der det er bløtt vil det ikke bli gjennomført tiltak før det har blitt frost.  

 

I samme søknad var det også søkt om tillatelse til bruk av motorkjøretøy for tiltak langs sti – 

(sykkelveg/tidligløype ski)  mellom Steinsetra og Augsetervegen. Dette tiltaket vil ikke bli 

lagt frem for behandling i Planutvalget, etter Lov om motorferdsel i utmark / Nasjonal 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, før saken er behandlet 

som grunndisponeringssak i Fjellstyret og hos Statskog, samt vurdert/behandlet  etter Plan og 

bygningsloven (pbl). 

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. 

Et godt utbygd løypenett med både stier og skiløyper er viktig mht fysisk aktivitet, trening, 

naturopplevelser og rekreasjon. I et folkehelseperspektiv har dette etter rådmannens 

vurdering stor betydning. I Øyer er det et godt tilbud med mange skiløyper og Øyer 

turskiløyper arbeider aktivt med å opprettholde og utvikle dette tilbudet. Dette er etter 

rådmannens vurdering viktig for både bygdas befolkning og for tilreisende. Det er i dag 

viktig med traseer som ikke krever så mye snø, slik at man har et skitilbud tidlig i sesongen. 

Nye og moderne preppemaskiner krever også bredere og bedre planerte traseer.   

Tiltakene som skal gjennomføres ligger langs eksisterende skiløyper og vil etter rådmannens 

vurdering ikke representere noen vesentlig ulempe for natur eller naturmiljø med dens 

biologiske og økologiske prosesser, jf 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 bruk av motorkjøretøyer i utmark for 

gjennomføring av mindre tiltak langs skiløypene på strekningene: 
1. Mellom Pellestova og Buåsen 

2. 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 



Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder høsten 2017. Der det er bløtt skal det ikke gjennomføres tiltak før det har 

blitt frost. 

-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 


