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MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED 
MUSH SYNNFJELL OG SYNNFJELL RUNDT 2021  
 
Vedlegg:  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Søknad om oppkjøring av hundeløyper og gjennomføring av arrangement MUSH Synnfjell 
og Synnfjellet Rundt 2020. 
 
SAMMENDRAG: 
Torpa Idrettslag – MUSH Synnfjell søker om tillatelse til bruk av snøscooter for oppkjøring 
av hundeløyper i forbindelse med arrangementet MUSH Synnfjell 2020. Det søkes videre 
om tillatelse til å benytte konkurranseløypene som treningsløype resten av sesongen.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil en begrenset kjøring med snøscooter på 
Vestfjellvegen, Mannstadlivegen og Dokkfløyvegen for preparering og gjennomføring 
hundespannløpet MUSH Synnfjell ikke representere vesentlig skade eller ulempe for natur 
eller naturmiljø. Kommunedirektøren foreslår derfor at Torpa Idrettslag – MUSH Synnfjell 
får tillatelse til bruk av snøscooter for preparering og gjennomføring av MUSH Synnfjell 
som omsøkt. 
 
Når det gjelder bruk av konkurranseløyper til trening så er det kun Dokkfløyvegen som 
er godkjent som treningsløype, jf Løypeplanen til Gausdal kommune.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Torpa IL/MUSH Synnfjell v/Eli Vogt Godager søker om bruk av snøscooter for oppkjøring 
av hundeløyper til bruk for trening sesongen 2020-2021 og for bruk under løpene MUSH 
Synnfjell og Synnfjell Rundt 2021 (01. – 03.01.2021). Trasèen er den samme som i forrige 
sesong (2019). 
 
Om løpene: 
- MUSH Synnfjell arrangeres i 2021 for niende gang. Løpet vil kunne ha ca. 50 deltakende 
hundespann. Start, ett sjekkpunkt og målgang vil være ved Halden i Nord-Torpa. Det andre 
sjekkpunktet vil være ved Fløyterdammen (Dokksfløy) som tidligere år. 
- «Synnfjell rundt» arrangeres for fjerde gang i 2021. Dette er et løp på ca. 50 km og løpet 
følger samme trasé som MUSH Synnfjells første etappe. Også dette løpet har start og 
målgang ved Halden i Nord-Torpa og har plass til 40 hundespann. 



  
 
 

  
 
 

 

Det angis i søknaden at det skal brukes minst mulig snøskuter og at det kun skal skje ved 
følgende aktiviteter: 
• Oppkjøring og merking av løype med stikker så fort snødybden gjør det forsvarlig (godt 
snødekt mark). 
• Vedlikehold av trasèen ved større snøfall eller sterk vind. 
• Gjennomkjøring (og skilting) av trasèen i forbindelse med MUSH Synnfjell og Synnfjell 
rundt. De delene av traseen som ikke skal brukes videre til trening resten av sesongen vil bli 
ryddet umiddelbart. 
• Rydding av stikker og annen merking ved avslutning av sesongen (senest april, avhengig av 
snødybde). 
 
Søker vil ifølge søknaden føre kjørebok med opplysninger og dato, trasé og start/slutt for hver 
tur. 
 
VURDERING: 
 
Om regelverket 
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.  
 
Rundskriv T-1/96 sier følgende om vurdering av særlige behov: 
Forhold som må tas med i vurderinga er bl.a. hvilke virkninger motorferdselen vil ha 
når det gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og 
konflikter som kan oppstå i forhold til andre interessegrupper og naturmiljø. Den 
enkelte søknad må også sees i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader 
og de samlede konsekvenser dette kan gi. 
 
Ved vurderinga om det foreligger et særlig behov, vil det være av betydning om 
kjøringa er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig 
kjøring. Det er formålet med selve transporten som er avgjørende i denne 
sammenheng. Det er derfor ikke avgjørende om transportøren ser transporten som 
lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov. 
 
Søker påviser et særlig behov i forbindelse med bruk av snøskuter for å få utført de 
nødvendige tiltakene. 
 
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. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Om søknaden 
I Gausdal kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark.  
 
I 2016 ble det gitt tillatelse til å benytte veiene rundt Dokkfløyvatnet som trase for MUSH 
Synnfjell. For å begrense mulig skade og ulempe for natur og naturmiljø er det etter 
kommunedirektørens vurdering fornuftig å benytte ubrøyta veier som løypetrase for et slikt 
arrangement. Dokkfløyvegen ligger også inne som godkjent treningsløype for hundekjøring i 
Løypeplanen for Gausdal kommune. 
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil en begrenset bruk av snøskuter i forbindelse med 
preparering og gjennomføring av MUSH Synnfjell ikke representere noen vesentlig skade 
eller ulempe for natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. 
naturmangfoldloven §§ 8-12.  
 
Kommunedirektøren foreslår derfor at Torpa Idrettslag – MUSH Synnfjell får tillatelse til 
bruk av snøskuter for trening, preparering og gjennomføring av MUSH Synnfjell og Synnfjell 
rundt. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
1. Gausdal kommune gir Torpa Idrettslag v/ Eli Vogt Godager tillatelse til bruk av snøskuter i 
forbindelse med oppkjøring av hundeløyper for trening, preparering og gjennomføring av 
MUSH Synnfjell og Synnfjell rundt 2021.  
 
2. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: 
• Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter for oppkjøring av trase, vedlikehold av trase ved 
større snøfall eller sterk vind, gjennomføring av arrangementene, samt i forbindelse med 
rydding av stikker mm i etterkant av løpene. 
• Stikker og merking for løpet må tas ned umiddelbart etter at løpene er gjennomført. 
• Det er kun Dokkfløyvegen som er godkjent som treningsløype, jf Løypeplanen til Gausdal 
kommune. 
• Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 
unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.  
•Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
•Det skal føres kjørebok Statens naturoppsyn v/ Kjølv Falklev skal varsles når det blir kjørt 
 (kjolv.oystein.falklev@miljodir.no).  
•Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
3. Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at det er behov for bruk av snøskuter i forbindelse 
med arrangering av hundeløp.  


