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SAMMENDRAG: 
Norges orienteringsforbund søker om tillatelse til bruk av snøscooter for oppkjøring av 
skiløyper i forbindelse med landslagssamling i skiorientering på Skei i perioden 23. – 29. 
november.  Oppkjøring av skiløyper til skiorientering er ikke direkte hjemlet i lov om 
motorferdsel i utmark og det ligger naturlig nok ikke inne traseer for dette i løypeplanen. 
Saken må derfor behandles som dispensasjonssak etter § 6 i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det har tidligere blitt arrangert konkurranser 
i skiorientering i området Skei – Austlid og det har ikke blitt registrert negative konsekvenser 
på natur eller naturmiljø. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for 
oppkjøring av skiløyper til skiorientering representere noen vesentlig skade eller ulempe på 
natur eller naturmiljø - med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr Naturmangfoldloven 
§§ 8 – 12. Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag at Norges orienteringsforbund får tillatelse til 
å benytte snøscooter for preparering av skiløyper i forbindelse med landslagssamling i 
skiorientering på Skei 23. – 29. november 2020. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Norges orienteringsforbund søker om tillatelse til bruk av snøscooter for oppkjøring av 
skiløyper i forbindelse med landslagssamling i skiorientering på Skei i perioden 23. – 29. 
november.  Med forbehold om tilstrekkelig med snø er det ønskelig å kunne preparere løypen 
fra den 13. november. Løypekjøringa vil foregå over 2 – 3 kvelder eller 1 – 2 helgedager 
innenfor oppgitt periode. Det søkes om 2 alternative områder: Alternativ 1 er området rundt 
langrennsstadion. Alternativ 2 er myrene rundt Bårdsliflågan og Abbortjønna, jf vedlagte kart.  
Området Skei / Austlid er ofte brukt til tilsvarende samlinger og arrangementer. 
Lovgrunnlaget: 
Oppkjøring av skiløyper til skiorientering er ikke direkte hjemlet i lov om motorferdsel i 
utmark og det ligger naturlig nok ikke inne traseer for dette i løypeplanen. Saken må derfor 
behandles som dispensasjonssak etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag. 



  
 
 

  
 
 

 

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: 
I Gausdal 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. 
Det har tidligere blitt arrangert samlinger og konkurranser i skiorientering i området Skei – 
Austlid og det har ikke blitt registrert negative konsekvenser på natur eller naturmiljø. Kjøring 
med snøscooter på snødekt mark medfører ingen skade eller slitasje på terreng eller 
vegetasjon. Området Skei – Austlid er en stor turistdestinasjon med et godt utbygd løypenett 
og stort alpinanlegg og det er stor aktivitet i området. Kommunedirektøren ser derfor ikke at 
oppkjøring av løypetraseer for skiorientering og støy i forbindelse med preparering av løyper 
vil utgjøre noe problem for omgivelsene.  
I myrområdene mellom Skei og Austlid er det om sommeren et rikt dyreliv og området er 
viktig for flere våtmarksarter. Vinterstid har disse områdene naturlig nok ikke den samme 
funksjonen. Det er ikke registrert sårbare eller truede arter som benytter området vinterstid. 
Det er likevel slik at det i området forekommer ulike viltarter, og selv om kommunedirektøren 
ikke kan se at et slikt arrangement vil være til skade for viltet i området, er det viktig at det 
blir tatt viltbiologiske/økologiske hensyn under planlegging og gjennomføring av 
arrangementet. Viltet er som kjent sårbart om vinteren og det må ikke utsettes for unødig 
stress.  
 
Vurdering etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Landbrukskontoret har ikke gjennom søk i naturbase eller på annen måte kjennskap til sårbare 
arter eller viktige miljøforekomster i området som blir påvirket av motorferdselen.  
Kunnskapsgrunnlaget er godt mht hvordan motorferdsel i utmark påvirker omgivelsene og 
virkningen på natur og naturmiljø, jf. nml § 8 (kunnskapsgrunnlaget). 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). Føre -var-prinsippet kommer ikke til 
anvendelse, jf. nml § 9 (føre-var-prinsippet). Under forutsetning om at søppel, avfall mm blir 
ryddet opp og fjernet i forbindelse med arrangementet vurderes § 11 (kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) som ikke relevant. Bruk av snøscooter for 



  
 
 

  
 
 

 

preparering av løyper for skiorientering vurderes som mest hensiktsmessig metode, jf. nml § 
12 miljøforsvarlig teknikker og driftsmetode). 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 
vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag får 
Norges orienteringsforbund tillatelse til å benytte snøscooter for preparering av skiløyper i 
forbindelse med landslagssamling i skiorientering på Skei 23. – 29. november 2020. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder preparering av løyper til skiorientering i perioden 13. – 29. november.   
- Tillatelsen gjelder innenfor områdene; alternativ 1 - området rundt langrennsstadion og 
alternativ 2 - myrene rundt Bårdsliflågan og Abbortjønna, jf vedlagte kart.  
- Kjøringen med snøscooter skal foregå på en slik måte at støy og forstyrrelser av dyreliv og 
mennesker reduseres til et minimum. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 


