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Turkjøring med hundespann. 

 
Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 
E-post fra Landbrukskontoret datert 20.12.2017 
Kart hvor foreslått trasé er tegnet inn sammen med skiløypenettet. 
 
Bakgrunn: 
En kommersiell aktør som driver med hundekjøring i området Sjusjøen ønsker å etablere et 
tilbud også i Øyerfjellet.  Det er behov for en løype hvor en kan kjøre med hundespann.  
Videre er det behov for en viss grunn-preparering av løypa med snøscooter, dette for å få til et 
fast underlag.  Det er ikke behov for jevnlig preparering av løypa.  Vedkommende aktør 
disponerer egen snøscooter, og ønsker å kunne preparere egen trasé.  Dette gjøres ved å kjøre 
scooter fra Ringsaker-siden og inn i Øyer til parkeringsplassen ved Pellestova.   
  
Slik jeg oppfatter denne henvendelsen er det spørsmål om følgende to forhold: 
 Å etablere ei løype for hundekjøing 
 Grunneiers tillatelse til å preparere denne med snøscooter. 

 
Landbrukskontoret har utarbeidet et forslag til trasé.  Landbrukskontoret opplyser at dette er 
ment som et prøveår, og at tillatelsene blir gitt midlertidig 
 
Saksbehandler vurdering: 
Om forslaget til trasé: Traséen ligger i et område med mye skiløyper, og krysser skiløypene 
på flere steder.  Traséen ligger i sin helhet øst for Troll-løypa, altså i et område hvor det etter 
dagens regelverk ikke er båndtvang i skiløypene.  Saksbehandler stiller spørsmål ved i hvor 
stor grad hundespannene blir forstyrret av løs-hunder. 
 
Tillatelse til motorferdsel: Saksbehandler stiller spørsmål ved hvorfor grunnprepareringen 
skal skje med egen scooter, og ikke utføres av noen med tillatelse til leiekjøring i området.  
Dette bør vurderes dersom opplegget skal fortsette flere sesonger. 
 
Forslag til vedtak: 
Som en prøveordning for ett år slutter fjellstyret seg til forslaget om trasé for hundespann-
kjøring.   Fjellstyret gir grunneiers tillatelse til nødvendig grunnpreparering med snøscooter.  
Det er en forutsetning at motorferdselen begrenses til det som er absolutt nødvendig.  For 
seinere år ber en om at det vurderes å benytte godkjent leiekjører til oppdraget. 
 
Behandling i fjellstyret: 
Anne Magnhild Braastad Lie ba om å få vurdert sin habilitet.  Hun ble enstemmig kjent 
inhabil, og forlot møtet under behandlingen av denne saken. 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Utskrift av møteboka er sendt til: 
Landbrukskontoret 


