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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
SOMMERVEDLIKEHOLD LØYPETRASEER - SØKER: ØYER TURSKILØYPER  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om motorferdsel i utmark – Øyer Turskiløyper 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Øyer Turskiløyper SA søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i tilknytning til tiltak i 
skiløypetraseer i Øyerfjellet. Tiltak skal gjennomføres på strekningene Langmyråsen – 
Svartåsen og ved gamle Hornsjøvegen. Tiltakene er vedlikehold av trasé med beitepussing 
og fjerning av mindre ujevnheter som røtter, trær og grener inn mot løypa og stubber, kratt 
og mindre oppstikkende steiner. I tillegg søkes det om en generell tillatelse til kjøring langs 
traseer i barmarkssesongen 2022 for å fjerne vegetasjon i løypa og langs kantene. 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at det behovet som er skissert i tiltakene som er 
beskrevet er i tråd med forståelsen av «anerkjente nytteformål» og tilrår at søknad fra Øyer 
turskiløyper innvilges på vilkår, men at det ikke gis en generell tillatelse for alle traseer. Det 
er viktig at all motorferdsel begrenses til et minimum og foregår skånsomt både overfor 
natur, miljø og andre brukere av utmarka.  
 
Saksutredning: 
Øyer Turskiløyper SA søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i tilknytning til to tiltak 
som vises til som tiltak nummer 5 og 7 i søknaden. (Se kart under) De har gått til innkjøp av 
beitepusser, flishugger, stubbefres og diverse annet utstyr som de ønsker å kjøre gjennom 
traseene med for å fjerne mindre ujevnheter som røtter, trær og grener inn mot løypa og 
stubber, kratt og mindre oppstikkende steiner i løypa. 
 

 
1 Tiltak 5 mellom Langmyråsen og Svartåsen. 



 
2 Tiltak 7 langs gamle Hornsjøvegen 

Tiltak nummer 5 som gjelder strekningen Langmyråsen – Svartåsen trengs det omfattende 
vedlikehold med blant annet beitepussing. I tiltak nummer 7 som gjelder gamle 
Hornsjøvegen trengs det vedlikehold av trasé med beitepussing og fjerning av 
kantvegetasjon for en bedre tidligløypestandard. 
 
Det spesifiseres i søknaden at ingen av tiltakene berører plan- og bygningsloven. 
 
Det søkes i tillegg om tillatelse til å kjøre langs alle traseer generelt i barmarksesongen 2022 
for å fjerne vegetasjon og spesielt kantvegetasjon. 
 
 
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: 
I Øyer kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. 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. 
 
Vedlikehold av skiløyper er etter kommunedirektørens vurdering et anerkjent nytteformål. 
Det er viktig at det gjøres vurderinger i enkeltsaker for å hindre unødig bruk av 
motorferdsel. I denne saken er det spesifisert to strekninger som trenger vedlikehold 
gjennom rydding av vegetasjon i løypen og langs kanten. Gjennom flyfoto ser man at det på 
de to strekningene er etablerte kjørespor der det skal vedlikeholdes. 
 
Søk i naturbase har ikke avdekket sårbare arter eller viktige miljøforekomster i områdene 
som blir påvirket av motorferdselen. Kunnskapsgrunnlaget er godt mht. hvordan 
motorferdsel i utmark påvirker omgivelsene og en anser føre-var-prinsippet for 
tilfredsstillende hensyntatt, jf. nml §§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet). 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke tiltaket ha negativ innvirkning på natur eller 
naturmiljøet - med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. nml § 10 
(økosystemtilnærming og samlet belastning). § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver) vurderes som ikke relevante i denne saken. Det er heller ingen 
kulturminner i omsøkt område. 
 
Kommunedirektøren vurderer det til at det ikke er hjemmel for å gi en generell tillatelse til 
motorferdsel i alle løyper gjennom barmarkssesongen. Barmarkskjøring skal vurderes 
strengere enn på snødekt mark og tiltak må være spesifisert med strekning og behov. 
Kommunen arbeider med en sti- og løypeplan for hele kommunen der tiltak i løypetraseer 
på barmark vil kunne være et av temaene i planen. 
 
Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere, saken er oversendt Øyer 
fjellstyret/Statskog, men de har ikke hatt tid til å gi en uttalelse. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Øyer Turskiløyper SA tillatelse bruk av motorkjøretøyer i utmark i forbindelse 
med vedlikehold i skiløypetrase på strekningene Langmyråsen – Svartåsen og langs gamle 
Hornsjøvegen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder ut september 2022. 
- Det forutsettes kjøring i tørre perioder.  



- Ferdselen 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 selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
- Det gis ikke generell tillatelse til å kjøre langs alle traseer. 
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