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SØKNAD FRA VENABYGDSFJELLET TURSKILØYPER (VTSA) OM MOTORISERT 

FERDSESL I STATSALLMENNINGEN – PREPARERING AV SKILØYPER 

 

Vedlegg:  

 

- Brev fra Venabygdsfjellet Turskiløyper SA 11. juni 2018.  

 

 

Saksframstilling: 
 

Det har kommet søknad fra Venabygdsjellet Turskiløyper SA om tillatelse til motorisert 

ferdsel i Ringebu østfjell statsallmenning i forbindelse med preparering av skiløyper på 

Venabygdsfjellet. Det gjelder blå heltrukne linjer på vedlagt kart, allmenningsgrensa er vist 

med rød heltrukken linje. Stiplede blå linjer til Gråhøgdbu  og fra Klopptjønnet mot Eldåseter 

stikkes og kjøres ved større snøfall med skuter. Stiplet blå linje fra Klopptjønnet til 

Klopptjønnhøgda og Uksan stikkes og kjøres gjennom ved større snøfall (skal ikke 

sporsettes). Innenfor Rondane nasjonalpark gjelder egen dispensasjon etter verneforskriften, 

vedtatt av nasjonalparkstyret for årene 2016-2020.     

 

Det søkes om 10-årig tillatelse, fra 1. november 2018 til 30. april 2028.  

 

 

Saksbehandlers merknader:   
 

Fjellstyret behandler saken etter fjellovens § 12, «Rett til å forby eller redusere motorferdsel i 

statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret». Det er hensiktsmessig at 

preparering av godkjente skiløyper godkjennes for flere år. Ev. endringer av løypenettet og 

behov for tiltak på barmark må behandles separat.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre gir med hjemmel i fjelloven § 12 tillatelse til preparering av godkjente 

skiløyper innenfor Ringebu Østfjell statsallmenning på Venabygdsfjellet for perioden 1. 

november 2018 til 30. april 2028. Det presiseres at det gjelder egen dispensasjon fra 

verneforskriften innenfor Rondane nasjonalpark. Ev. endringer av løypenettet og behov for 

tiltak på barmark behandles etter egen søknad.   

 

Møtested:  Barthstua 

Møtedato:  21.6.2018 

Arkiv nr.: 343.20 

Sak nr.: 29/18 

Saksbehandler: Erik Hagen 



Møtebehandling: 

 

Fjellstyret ønsket en presisering av vedtaket vedr. de tre stikkaløypene som ender ved 

Gråhøgdbu. Disse må fjernes den dagen bua er borte.  

 

 

 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre gir med hjemmel i fjelloven § 12 tillatelse til preparering av godkjente 

skiløyper innenfor Ringebu Østfjell statsallmenning på Venabygdsfjellet for perioden 1. 

november 2018 til 30. april 2028. De tre stikkaløypene fra Fremre Uksan, Brennflya og 

Dørfallet må fjernes den dagen Gråhødbua er flyttet. Det presiseres at det gjelder egen 

dispensasjon fra verneforskriften innenfor Rondane nasjonalpark. Ev. endringer av løypenettet 

og behov for tiltak på barmark behandles etter egen søknad.   

 

Enstemmig vedtatt 

 

Kopi:  
Statskog SF, Serviceboks 1016, 7809 Namsos 

 


