
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.: K01 Lnr.: 21944/21 Arkivsaksnr.: 21/2626-2 
 
Saksbehandler: Remi Rundsveen Eriksen 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM SKILØYPEKJØRING SESONGEN 2021-2022 NYE 
SYNNFJELLØYPENE 
 
Vedlegg:  
Søknad om skiløypekjøring sesongen 2021-22 
Søknadskart 2021-22 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
«Nye Synnfjelløypene», ved Jan Arild Bratlien, søker om tillatelse til bruk av løypemaskin, 
ATV og snøskuter for løypekjøring. I Gausdal kommune benyttes løyper som går inn i 
Oppsjømyra naturreservat. Saker som berører verneområder i tilknytning til Langsua 
Nasjonalpark skal behandles etter både verneforskriftene og motorferdsel-loven. Langsua 
Nasjonalparkstyre har per dags dato ikke behandlet søknaden for 2021-2022, men 
tilsvarende søknad for 2020-2021 ble vurdert etter vernebestemmelsene, verneformålet 
og etter Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og det ble gitt tillatelse til preparering og merking 
av skiløyper i området.  
 
Kommunedirektøren mener at en begrenset bruk av motorferdsel i forbindelse med 
tilrettelegging av skiløyper ikke vil ha negative konsekvenser for natur eller naturmiljø, og 
foreslår at det gis tillatelse til bruk av løypemaskin, snøskuter og ATV med vilkår. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
«Nye Synnfjelløypene» søker om bruk av løypemaskin, snøskuter og ATV for fortsatt 
oppkjøring av eksisterende skiløyper for sesongen 2021 – 2022. «Nye Synnfjelløypene» har 
kjørt løyper i Synnfjellet siden 2008. Synnfjell er et fjellparti som ligger midt mellom 
Lillehammer og Fagernes. I Synnfjellet ligger det også en stor mengde hytter, samt flere 
turistbedrifter. Området er et hyppig besøkt utfartsområde på vinterstid med flere hundre 
kilometer preparerte løyper, og det oppgis i søknaden at det utføres løypekjøring daglig for å 
holde dette løypenettet tilgjengelig.  
 
Søknaden omhandler flere løyper, der de fleste går utenfor Gausdal kommune. En liten del 
av løypenettet går derimot inn i Gausdal, blant annet i Oppsjømyra naturreservat. Det er kun 



  
 
 

  
 
 

 

noen løypestrekninger som ikke inkluderes i Gausdal løypeplan. Tidsomfanget som angis i 
søknaden er 1.nov – 1.mai og det angis daglig kjøring eller etter behov. Snømengde og vær 
bestemmer hvor ofte det blir kjørt. 
 
 
VURDERING: 
Bruk av motorkjøretøyer for oppkjøring av løyper som ikke ligger i Gausdal løypeplan krever  
dispensasjon etter Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte  
vassdrag. 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 er et krav at motorferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker.  
 
Saker som berører verneområder i tilknytning til Langsua Nasjonalpark skal behandles etter 
både verneforskriftene og motorferdselloven og vernebestemmelsene er overordnet 
motorferdselloven. Langsua Nasjonalparkstyre har per dags dato ikke behandlet søknaden 
for 2021-2022, men tilsvarende søknad for 2020-2021 ble vurdert etter 
vernebestemmelsene, verneformålet og etter Naturnangfoldloven §§ 8 – 12 og det ble gitt 
tillatelse til preparering og merking av skiløyper i området.  
 
Søknaden omfatter hovedsakelig etablert skiløypenett. Det er i forbindelse med 
prepareringen sist vinter ikke registrert forhold som kommer i konflikt med naturmiljø. 
Kunnskapsnivået om naturkvalitetene i området er relativt god, jfr. naturmangfoldloven § 8.  
 
Kommunedirektøren foreslår derfor at «Nye Synnfjelløypene» får tillatelse til bruk av 
løypemaskin, ATV og snøskuter for oppkjøring av skiløyper 2021-2022. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får «Nye Synnfjelløypene», ved Jan Arild Bratlien, tillatelse til bruk av løypemaskin, 
snøskuter og ATV for preparering og merking av omsøkte skiløyper.  
 
Tillatelsen har følgende vilkår:  

- Tillatelsen etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag gjelder på samme vilkår som gitt av Langsua Nasjonalparkstyre.  

- Tillatelsen gjelder for sesongen 2021-2022 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
- Denne tillatelse skal medbringes om fremvises ved eventuell kontroll.  



  
 
 

  
 
 

 

- All motorferdsel i utmark skal foregå skånsomt, det skal alltid tas hensyn til natur og 
naturmiljø og motorferdselen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt 
nødvendig.  

 


