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Søknad om omlegging av skiløypenettet 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

Brev fra Statskog datert 13.09.2016, vedlagt søknad fra Øyer turskiløyper om justeringer av 

skiløypenettet. 

 

Bakgrunn: 

Øyer turskiløyper har søkt Statskog om omlegginger av skiløypenettet. Det er noen nye 

traséer, flytting av traséer og traséer om foreslås nedlagt. På 5 strekinger er det behov for 

utbedringer med maskiner.  Søknaden følges av kartvedlegg, hvor nummer på kartet refererer 

til nummer i søknad. 

 

Vurdering: 

Løypenettet i Øyerfjellet er omfattende.  Noen av omleggingene handler om å stikke nye 

traséer, disse bør kunne godkjennes etter nøye vurdering i møte.  Utbedring med maskiner på 

barmark kan være litt mer konfliktfylt, og det kan være behov for befaring. 

 

I brevet fra Statskog oppgis noen strekninger som planlegges lagt om i høst, og som det haster 

med å få vurdert.  Det er kun disse strekninger som vurderes i saken nå. 

 

Skiløypenettet bør etterhvert sammenfattes i en kommunal løypeplan.  

 

Forslag til vedtak: 

Fjellstyret har ingen merknader til følgende omlegging, slik som beskrevet i søknaden (nr i 

vedtaket refererer til nr i søknad): 

 

(1). Reinsvatnet – Nevelåsen.  Kun første del av traséen ligger i Øyer. 

 

(2). Buåsen – Mosetervegen – Utskten. Det meste ligger på privat grunn. 

 

(3). Hitdalen – Kriksfjellet – Snultrakrysset. 

 

(4). Grytfjellet – Venåsen – Snultrakrysset. 

 

(5). Øver Moksjø – Moksjøbekken. 

 

(8). Løype over Hafjellet – forbi radar til Pellstova. 

 

(9). Skålåsen (Botterudmyra) 

 

(10). Vedumsliråket 

 

(13). Pølkrysset – Svartsetra. 

 

(14). Brennlia – Saumyra- Våsjødemninga 

 

(17) Følge vegen opp til Raubergsletta. 



 2 

 

Det er en forutsetning at traseene merkes med permanente stikker, og at det ikke foretas 

terrenginngrep på sommerstid. For tiltak 17 forutsettes samtykke fra vegselskapet. 

 

Fjellstyret mener det er behov for befaring før det kan gis tillatelse til maskinell utbedring av 

løypetraseer. 

 

Behandling i fjellstyret: 

Marianne Stenersen ba om å få vurdert sin habilitet. Hun ble enstemmig kjent inhabil, jfr. 

forvaltningeslovens § 6 c).  Hun forlot møtet under behandling av saken. 

 

Vedtak: 

Fjellstyret har ingen merknader til følgende omlegging, slik som beskrevet i søknaden (nr i 

vedtaket refererer til nr i søknad): 

 

(1). Reinsvatnet – Nevelåsen.  Kun første del av traséen ligger i Øyer. 

 

(2). Buåsen – Mosetervegen – Utskten. Det meste ligger på privat grunn. 

 

(3). Hitdalen – Kriksfjellet – Snultrakrysset. 

 

(4). Grytfjellet – Venåsen – Snultrakrysset. 

 

(5). Øver Moksjø – Moksjøbekken. 

 

(8). Løype over Hafjellet – forbi radar til Pellstova. 

 

(9). Skålåsen (Botterudmyra) 

 

(10). Vedumsliråket 

 

(13). Pølkrysset – Svartsetra. 

 

(14). Brennlia – Saumyra- Våsjødemninga 

 

(17). Følge vegen opp til Raubergsletta. 

 

Det er en forutsetning at traseene merkes med permanente stikker, og at det ikke foretas 

terrenginngrep på sommerstid. For tiltak 17 forutsettes samtykke fra vegselskapet. 

 

For løypestrekninger som skal legges ned og hvor stikkingen ikke lenger har et formål ber 

fjellstyret om at stikkene fjernes. 

 

Fjellstyret mener det er behov for befaring før det kan gis tillatelse til maskinell utbedring av 

løypetraseer, fjelloppsynet deltar i befaringer sammen med Øyer turskiløyper 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Statskog 

Øyer turskiløyper 

 


