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Søknad om tiltak for utbedring av skiløypenettet 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 
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Bakgrunn: 

Øyer Turskiløyper søker om noen utbedringer av skiløpenettet.  Tiltakene må så vidt en 

forstår utføres med gravemaskin på barmark. Tiltaken er: 

 

Rognhaugvegen:  utbedring av bløte partier, ved grøfting og legging av duk/bærelag. 

 

Brennlia:  Utbedring/fjerning av stein langs traktorveg mot Glømmesetra 

 

Vedumsetra: Fjerning av stubber og stein ned bakken mot Veslesetra, 300-400 meter 

 

Holmsetra:  Fra krysset inn til Sydda og oppover Holmseterhøgda.  Omlegging og fjerning av 

stubber og steiner. 

 

Holmsetra mot Brennlia:  Fjerning av noen trær, samt stubber og steiner. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Rognhaugvegen:  Dette er en veg som har fungert som adkomstveg for bl a setrene på 

Rognhaugen.  For en del år siden ble den grusa opp og tilrettelagt for sykling.  Vegen er ikke 

å regne for bilveg etter motorferdslloven.  Likevel kan det være behov for å kjøre den med 

traktor, noe som kan gjøres uten søknad dersom det er nødvendig i jordbruksnæringa.  Det har 

ikke vært mye slik kjøring de siste årene.  Ved en utbedring som beskrevet vil det øke 

standarden på vegen, og risikoen er at den blir tatt i bruk for trafikk med bil og andre kjøretøy. 

Dette er neppe ønskelig, og en bør vurdere muligheten for fysisk stenging.  Bortsett fra dette 

bør det være relativt konflikfritt å gjennomføre de foreslåtte tiltakene. 

 

Brennlia:  Her er det snakk om utbedring av en allerede eksisterende traktorveg.  Bør være lite 

konfliktfylt. 

 

Vedumsetra: Behovet for utbedring er utvilsomt til stede.  Er noe usikker på hvor omfattende 

det blir. 

 

Holmsetra:  Så vidt en forstår er det snakk om traseen rett opp mot Holmseterhøgda.  Jeg har 

fått forståelsen av at denne skulle legges ned. 

 

Holmsetra mot Brennlia:  Bør være små konflikter.. 

 

Som før bør vi gjennomføre befaring med søker før tillatelse gis.  Søker har søkt grunneiers 

tillatelse, men ikke søkt om tillatelse til motorferdsel i utmark. 
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Forslag til vedtak: 

 

Fjellstyret er i utgangspunktet positiv til tiltakene. 

Daglig leder får i oppdrag å organisere befaring sammen med søker og ev. kommunen.  

Daglig leder gir grunneiers/fjellstyrets tillatelse til motorferdsel dersom tiltakene kan 

gjennomføres uten store konflikter. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Fjellstyret er i utgangspunktet positiv til tiltakene. 

Daglig leder får i oppdrag å organisere befaring sammen med søker og ev. kommunen.  

Daglig leder gir grunneiers/fjellstyrets tillatelse til motorferdsel dersom tiltakene kan 

gjennomføres uten store konflikter. 

Det bør også vurderes å fjerne en stein nord for Brennnlia langs traseéen mot Glømmesetra.  

Daglig leder kontrollerer tiltakene etterpå. 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Statskog 

Øyer turskiløyper 

 


