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SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK – BRUK AV MOTORKJØRETØY TIL 

SAMTJØNNA UNDER ELGJAKTA 

 

Vedlegg:   

- Brev fra Helge Liens jaktlag 17. august 2016 

- Brev fra Statskog 24. august 2016. 

 

Saksframlegg: 

 

Helge Liens jaktlag har inngått kontrakt med Ringebu fjellstyre om elgjakt i Imsdalen Sør 

kommende 4-årsperiode. Det er ønskelig å benytte Samtjønnsbua i Imsdalen statsallmenning 

som base deler av jakta. I den forbindelse søker jaktlaget om tillatelse til bruk av 

motorkjøretøy for frakt av proviant og utstyr inn til Samtjønnsbua. Det vises til at terrenget er 

vanskelig tilgjengelig, og jaktutøvelsen begrenses av lange avstander i tungt og bratt terreng. 

Det søkes om fem turer etter eksisterende traktorvei. 

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

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

motorferdsel i statsallmenning. Kommunen behandler saken etter motorferdselloven. 

 

Fjellstyret og kommunen har siden 2011 tillatt likelydende søknad fra andre jaktlag. Da har 

vilkårene blant annet vært 4 turer fra Tromsbua. Kjøring fra Imsdalen og opp til 

Samtjønnsbua krever dispensasjon fra verneforskriften for Imsdalen naturreservat og er i så 

måte ikke så aktuelt.  

 

Statskog har fått saken til uttale og har ingen merknader. 

  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre er tilbøyelig til å innvilge et begrenset antall turer med motorkjøretøy for 

innkjøring av proviant og utstyr som er nødvendig under jakta. Med forutsetning om 

kommunal godkjenning kan det innvilges fem turer turretur Tromsbua-Samtjønnsbua. Kjøring 

gjennom annet jaktfelt må varsles vedkommende jaktlag på forhånd. Tillatelsen gjelder for 

perioden 2016-2019. 

 

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  31.8.2016 

Arkiv nr.: 343.20 

Sak nr.: 31/16 

Saksbehandler: Erik Hagen 



 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre er tilbøyelig til å innvilge et begrenset antall turer med motorkjøretøy for 

innkjøring av proviant og utstyr som er nødvendig under jakta. Med forutsetning om 

kommunal godkjenning kan det innvilges fem turer turretur Tromsbua-Samtjønnsbua. 

Fjelloppsynet skal varsles før hver tur og kjøring gjennom annet jaktfelt må varsles 

vedkommende jaktlag på forhånd. Tillatelsen gjelder for perioden 2016-2019. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Kopi:  
 

Statskog SF 


