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MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER TIL MERKING AV 
STIKKET LØYPE I ESPEDAL  
 
Vedlegg:  
Søknad om motorferdsel i utmark fra Espedalen sti- og løypelag 
Uttale fra Gausdal fjellstyre 
Uttale fra Statskog 
Uttale fra Langsua nasjonalparkstyre 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
Espedal ski- og løypelag søker om tillatelse til motorferdsel i utmark ved etablering av 
stikkeløype. Kommunedirektøren foreslår å avslå søknaden grunnet at grunneieres 
uttalelser ikke gir medhold til etableringen. Det foreslås at forslag til stikkeløype tas opp til 
vurdering ved rullering av Gausdal kommunes løypeplan. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gausdal kommune har mottatt søknad om motorferdsel i utmark fra Espedalen sti- og 
løypelag i forbindelse med bruk av snøscooter til merking/ettersyn av stikkeløype. Løypen 
ligger ikke inne i kommunens løypeplan. Merkingen er planlagt fra Nordbua via Leppholet og 
Leppskaret til Solåtjønnet hvor den kobles på løypenettet. I dag kjøres det stikkeløype i 
henhold til løypeplanen fra Stylskardet til Nordbua. Saken gjelder vinteren 2021/22.  
 
Kommunestyrets myndighet etter denne bestemmelsen er delegert til planutvalget i Gausdal 
kommune. Det er Kommunedirektøren v/Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen som 
forbereder saken og fremmer den for politisk behandling.  
 
Etablering av løypetrasèer som ikke allerede ligger inne i løypeplanen krever grunneiers 
tillatelse for etablering av løypa. Søknaden ble derfor sendt på høring for grunneiers uttale til 
Gausdal fjellstyre og Statskog. Søknaden ble samtidig oversendt Langsua nasjonalparkstyre 
for behandling etter deres regelverk. 
 
VURDERING: 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunens løypeplan ble vedtatt i 2015 og omfatter et godt og bredt tilbud av løyper for 
befolkningen og tilreisende i Gausdal kommune. Løypeplanen skal sikre at det blir tatt 
hensyn til natur og naturmiljø og at man har et differensiert tilbud med preparerte løyper 
der det er stor utfart og kvista løyper i indre og sårbare fjellområder.  
 
Hjemmelsgrunnlaget for løypeplanen er Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 3, 3. ledd., som hjemler bruk av motorkjøretøyer til 
oppkjøring av løyper. I planbestemmelsene § 4) Dispensasjoner står det at ved bruk av 
motorkjøretøyer for oppkjøring av løyper som ikke ligger i planen krever dette dispensasjon 
etter Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
Dispensasjonsbehandling foregår etter § 6 i den nasjonale forskriften, hvor et særlig behov 
som ikke knytter seg til turkjøring skal vurderes.  
 
Uttalelser 
Nedenunder følger oppsummering fra uttalelsene, for fullstendig informasjon henvises det 
til de vedlagte svarbrevene. 
 
Gausdal fjellstyre: 
Fjellstyret skriver at det er Statskog som avgjør om en tillatelse kan gis, etter at fjellstyret har 
gitt sin uttale. Fjellstyret vil i denne omgang kun ta stilling til om det er hensiktsmessig med 
etablering av nye løypetrasèer i omsøkte område og har gjort følgende vedtak: Gausdal 
fjellstyre anbefaler at det ikke etableres ny stikkeløype fra Nordbua til Leppskardet, i denne 
omgang. Eksisterende løyper i området fyller allerede behovet for merket og sikker rute fra 
Nordbua til Leppskardet. Eventuelle etableringer av nye løyper bør, som hovedregel, vurderes 
ved rullering av Gausdal kommunes løypeplan. 
 
Statskog 
Statskog skriver at de ikke ser 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 stikkeløype 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 kreves 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. 
 
Langsua nasjonalpark 
Det står i svarbrevet at forvaltningsplan for verneområdene i Langsua ble vedtatt i juni 2020 
og gjelder fram til 2030. I denne planen er gjeldende skiløypenett innarbeidet. For Gausdal 
sin del er det samsvar med kommunens løypeplan. Nasjonalparkstyret var involvert i 
prosessen vedr. utarbeidelsen av denne løypeplanen. Styret mener at dette er en riktig 
framgangsmåte både ut fra hensynet til bevaring av naturkvalitetene og ut fra hensynet til 



  
 
 

  
 
 

 

friluftstilbudet. Det betyr at evt. nye eller endrede forslag om løypetraseer først må 
behandles i kommunens plan for deretter å bli vurdert i forbindelse med en revisjon av 
nasjonalparkens forvaltningsplan. 
 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren anser det som hensiktsmessig at nye løyper vurderes ved rullering av 
Gausdal kommunes løypeplan. For etablering av løyper må uansett grunneiers tillatelse gis, 
og uttalene som er kommet inn er enhetlige på at nye løyper ikke vil tillates på dette 
tidspunkt. 
 
Kommunedirektøren anser det derfor som ikke hensiktsmessig å behandle søknad om 
motorferdsel før en tillatelse til etablering av skiløype foreligger og foreslår å ta dette inn 
ved rullering av løypeplan. 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Søknad om motorferdsel fra Espedalen ski- og løypelag avslås på grunnlag av at selve tiltaket 
ikke er godkjent. Forslag til stikkeløype tas opp til vurdering ved rullering av Gausdal 
kommunes løypeplan. 


