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MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM SKILØYPEKJØRING SESONGEN 2021 - ESPEDAL  
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Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Søknad om oppkjøring av skiløype i Espedalen fra «Sti og løypekomiteen Gausdal Vestfjell 
Nord». 
 
SAMMENDRAG: 
Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord, ved Jan Marlow Beck, søker om tillatelse til 
bruk av snøskuter for oppkjøring- og preparering av skiløypen «Vannkanten» i Espedal. 
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 snøskuter med vilkår. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord søker om bruk av snøskuter for oppkjøring av 
en eldre skiløype «Vannkantløypa» for vinter sesongen 2021. Vassenden Velforening har 
ryddet skiløypetrasen som her ønskes oppkjørt. Løypen ligger på nedsiden av 
Nordgårdseterveien, og starter fra Vassenden, hvor den følger Espedalsvannet i vest i 
underkant av 2,5 km opp til Bubekken (på høyde med Strand Fjellstue på motsatt side av 
vannet), se vedlagt kart. «Vannkantløypa» sammenkobler etablerte løyper i område.  
 
Det oppgis i søknaden at det vil utføres sporadisk løypekjøring (ikke oftere enn ukentlig) for 
å holde dette løypenettet tilgjengelig. I søknaden oppgis det i tillegg at løypen på et senere 
tidspunkt kan bli vurdert omsøkt for løypeplanen til Gausdal kommune. 
 
Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord har kjørt løyper i Gausdal Vestfjell i en årrekke. 
Gausdal vestfjell har et rikt forgreinet løypenett vinterstid, av både kvistet løyper, 
maskinpreparerte langrennsløyper og trekkhundløyper. 
 
 
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 vedrørende bruk av motorkjøretøyer i utmark skal vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Kommunedirektøren 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 en anser føre-var-prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt, 
jf. nml §§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet). 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). 
Kommunedirektøren kan ikke se at den ekstra belastningen som kjøring med snøskuter 
medfører, vil komme i nevneverdig konflikt med friluftslivsinteresser i området. 
Kommunedirektøren kjenner heller ikke til konflikter med annet friluftsliv på grunn av denne 
aktiviteten. Så lenge det ikke blir laget varige spor i terrenget, anses nml. § 11 (kostnadene 
ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) ikke å ha relevans i denne saken. Oppkjøring 
av løype vil foregå over et kort strekk som kobler sammen allerede etablerte løyper. Løypen 
vil ikke kjøres oftere enn det som strengt tatt er nødvendig og høyst 1 gang i uken, jf. nml § 
12 (miljøforsvarlig teknikker og driftsmetode). 
 
Kommunedirektøren foreslår derfor at Sti og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord får 
tillatelse til bruk av snøskuter for oppkjøring av skiløyper vintersesongen 2021. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord, ved Jan Marlow Beck, tillatelse til 
bruk av snøskuter for preparering av omsøkte skiløype, «Vannkantløypa», for 
vintersesongen 2021.   
 
Tillatelsen har følgende vilkår: 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  



  
 
 

  
 
 

 

- 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. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved eventuell kontroll. 


