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Søknad om motorferdsel i utmark i h t lov 10.6.1977 nr 82 med forskrifter 5.5. 1988 nr 356 

 

Øyer Turskiløyper (ØT) har tillatelse til motorferdsel med hjemmel direkte i loven hva gjelder kjøring 
av løyper på snødekt mark. 

ØT har behov for sommervedlikehold av løypetraseene. Særlig siste snøfattige vinter, men det er 
selvsagt gjeldende også siste omkring 5-8 år har det vært færre snøfall og mindre snø. Og lite snø gjør 
løypekjøring krevende. Sist vinter ble det ikke tilstrekkelig til å etablere skikkelig såle. Vi har derfor nå 
besluttet at vi vil vedlikeholde løypene bedre sommerstid. Vi har gått til innkjøp av beitepusser, 
flishugger, stubbefres og div annet utstyr som vi ønsker for å kjøre gjennom traseene med for å 
fjerne mindre ujevnheter som røtter, trær og grener inn mot løypa, stubber, kratt og mindre 
oppstikkende steiner. Vi vedlegger kart og stikkerordsmessig  oppsett som evt kan utdypes. 

 

Vi vil bruke beltedrev maskin, evt preppemaskinen med sommerbelter, beltedreven stubbefreser, 
muligens traktor eller ATV, fortrinnsvis med belter (har ikke det nå).  

Dette vil kunne være sommerarbeid for 1-3 personer.  

 

Vi søker derfor om å få en generell tillatelse, for barmarksferdsel i traseene i sommer frem til marken 
blir snødekt. 

Søknaden gjelder ikke tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens regler. Det 
er kun tale om vedlikeholdsarbeider på eksisterende traseer som mht det som planlegges utført ikke 
når opp til terskel som utløser krav om søknad og tillatelse etter pbl § 20-1 jfr § 1-6 mfl. Det som skal 
utføres er det en grunneier eller rettighetshaver kan utføre uten søknad og tillatelse. 

 

Vi har samtykke fra Statskog som grunneier, se vedlegg. 
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Kart 1: søknaden gjelder adkomst til til markert nr 5 Vedlikehold, omfattende bl a beitpussing 
mellom Langmyråsen og Svartåsen 

 

 

 

 

Kart nr 2. se markert nr 7: Gjelder gamle Hornsjøvn, Vedlikehold av trasee med kantvegetasjon, med 
bl a beitpussing for bedre tidligløypestandard 

 

 



 

 

 

Vi søker videre tillatelse til å kjøre langs trasser generelt i barmarksesonen 2022 for å fjerne 
vegetasjon, spesielt kantvegetasjon. 

(Ellers har vi 3 godkjente prosjekter på Brennlia, Vedemsætra og Søkkelia som vi fikk sent i fjor som vi 
vil utføre så fort det går nå i sommer.  Sluttarbeid Hafjellløyper gjøres også tidlig i vår. 

Til informasjon vil vi senere også søke motorferdsel og der det trengs også byggesøknad for øvre 
nummer på Kart 2, det er bl a : 

nr 8: Restaurering av bru over Rautjønnsbekken (egen søknad) 

nr 6: Gjelder Restaurering Kroklonbrua og Nedre Moksjø bru som må restaureres (ikke del av denne 
søknad )) 

 

Vennlig Hilsen 

 

Øyer Turskiløyper 

 

 

Fred Gade  

styreleder 

 

 

 



 


