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Gausdal kommune
Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal

Gausdal kommune - Oversendelse - Motorferdsel i utmark - Søknad om bruk av snøscooter til 
merking av stikkløyper i Espedal - Gausdal fjellstyre

Viser til brev av 18.3.2021 og vedlagt søknad fra Espedalen sti- og løypelag med høring om bruk av 
snøscooter til etablering og merking av ny løype fra Nordbua til Leppeskardet.

Utgangspunktet vårt er at merking av skiløyper krever grunneiers tillatelse, i dette tilfellet er det Statskog, 
og vi vurdere derfor høringen som enn grunndisponeringssak jfr. fjelloven §12. Før Statskog fatter vedtak 
skal fjellstyret ha hatt anledning til å komme med uttale, dette er gjort av Gausdal fjellstyre i sak 
19.04.2021, kopi av uttalen er også sendt Gausdal kommune så den vedlegges ikke her. 

For å oppnå et best mulig løypenett som både ivaretar både hensynet til naturvern og ønsket etablering 
fra ulike interesser mener Statskog at det er mest hensiktsmessig at traseer vurderes i en overordnet plan 
slik det er gjort i Gausdal kommune gjennom kommunedelplan for løyper. Dette for å sikre en prosess 
hvor ulike interesser får mulighet til å uttale seg samtidig som en unngår stykkevis etablering av nye løyper 
uten en helhetlig plan som hensyntar alle interesser. Den omsøkte traseen ble foreslått ved forrige 
revidering av løypeplanen og ble ikke tatt med da som følge av blant annet å ta hensyn til viktige 
lokaliteter slik det kommer frem der, uten at det var sterke protester. 

Statskog ser ikke at det kommer frem noe nytt i søknaden som tilsier at det er nødvendig med etablering 
av en ny trase. I forhold til trygg ferdsel viser vi også, som fjellstyret, at det er fullt mulig å følge stikket 
løype fra Nordbua ned til løypa inn til Storkvolvbu og følge denne tilbake til Leppskardet som en rundtur 
uten at det er en vesentlig omvei.  

Statskog gir derfor ikke sin tillatelse som grunneier til merking av ny skiløype som omsøkt, men mener 
dette bør behandles gjennom en eventuell revidering av kommunedelplan for løyper i Gausdal kommune.

Velger kommunen allikevel å gi slik tillatelse etter friluftsloven §35 andre ledd, vil det fortsatt kreve 
grunneiers tillatelse i forbindelse med motorferdsel i utmark. Etter fjelloven §12, 4. ledd er det fjellstyret 
som kan gi tillatelse til dette og søknad må da sendes Gausdal fjellstyre. 
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