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SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK – BRUK AV SNØSKUTER PÅ 

IMSDALSVEGEN MELLOM STORFJELLSETER OG KROKBAKKEN 

 

 

Vedlegg:   

- E-post fra Geir Henrik Madsen og Anne Lise Håkonsen 22. april 2019. 

- Kopi av søknad med vedlegg fra Geir Henrik Madsen til Midt-Gudbrandsdal 

landbrukskontor 28. april 2019. 

 

 

Saksframlegg: 

 

Fjellstyret har mottatt søknad fra Geir Henrik Madsen og Anne Lise Håkonsen om grunneiers 

tillatelse til bruk av snøskuter, fra krysset Friisvegen/Imsdalsvegen til Krokbakken i Imsdalen. 

Hensikten er tilsyn av fritidseiendommen med adresse Imsdalsvegen 973. Midt-Gudbrandsdal 

landbrukskontor har bedt om fjellstyrets uttale, før behandling etter motorferdselloven. 

 

Bakgrunnen for søknaden er at det ikke lenger brøytes til Imsdalen, og et behov for ettersyn 

av eiendommen vinterstid. Det er ikke søkt om leiekjøringsløyve, men 6-10 tur/retur med 

snøskuter i perioden 1.10.2019-31.5.2020. Strekningen er ca 10 km, langs Imsdalsvegen. 

Det vises til at fravær av fasttelefon og manglende mobildekning ikke gjør det mulig å 

fjernovervåke eiendommen, og at det vanskeligjør kontakt med leiekjører. Det vises også til 

helsetilstand og at søkere er avhengig av andre til å etterse eiendommen.   

 

Statskog SF har gitt grunneiers tillatelse for den delen av strekningen som går over 

Statsteigen, på de vilkår og retningslinjer som Ringebu kommune legger til grunn for en 

eventuell tillatelse.  

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Etter fjellovens § 12 er det fjellstyret som har grunneiermyndighet til å avgjøre søknader om 

motorferdsel i statsallmenning.  

 

Saken har flere sider som veier for og i mot en tillatelse til kjøring. Kommunen og fjellstyret 

har tidligere gitt avslag på søknader om bruk av snøskuter til fritidseiendommer på 

Ormsetrene og lenger nord i Imsdalsvegen. Saken må behandles som dispensasjon etter 

motorferdsellovens § 6, Tillatelse ved særlig behov. Dette behovet skal ikke kunne løses på en 

annen måte. I dette tilfellet er det tilgjengelig leiekjøringsordning med base på Storfjellsetra.   

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  20.6.2019 

Arkiv nr.: 343.20 

Sak nr.: 22/19 

Saksbehandler: Erik Hagen 



 

Vedtak: 

 

Med bakgrunn i status for bruken av eiendommen, og etablert leiekjøringsordning i området, 

avslår fjellstyret med hjemmel i fjelloven § 12 søknad om bruk av snøskuter på 

statsallmenningsgrunn fra Friisvegen til Krokbakken.   

 

Enstemmig vedtatt 

 

Jf. fjelloven § 10 kan ikke vedtak etter § 12 påklages til departementet. 

 

Kopi:  
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 

Geir Henrik Madsen og Anne Lise Håkonsen  

Statskog SF 


