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løypemaskin for preparering av deler av snøskuterled vinteren 2019
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Utvalg
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift

Møtedato

Saksdokumenter vedlagt:
Vedlegg:
1 Søknad om bruk av løypemaskin på del av snøskutertrasé
2 Kart
Øvrige saksdokumenter:
Rådmannens innstilling:
Ljøradalen Snøscooterklubb gis med hjemmel i § 6 i nasjonal Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 tillatelse til bruk av løypemaskin på strekningen fra
høyspentledning på gårds- og bruksnr. 9/62, til Smolfallskoia.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
1. Tillatelsen gjelder for Ljøradalen Snøscooterklubb og deres dugnadsmannskaper.
2. Tillatelsen gjelder preparering av snøskuterleden i perioder hvor vær- og føreforhold gjør bruk av
løypemaskin mer egnet enn snøskuter.
3. Tillatelsen gjelder t.o.m. 30. april 2019.
4. All kjøring skal skje på en hensynsfull måte, slik at skader på vegetasjon og unødige forstyrrelser
av dyrelivet unngås.
Tillatelsen fra kommunen skal medbringes under kjøring, og forevises på oppfordring fra politi
eller oppsyn.
Det skal føres kjørebok for all kjøring i henhold til denne tillatelsen. Utfylt kjørebok skal sendes
Trysil kommune innen 1. juni 2019.

Trysil kommune
Jan Sævig
rådmann
(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn
Ljøradalen Snøscooterklubb v/ Roger Holmstrøm Eriksfaldet har den 08.11.2018 søkt om tillatelse til å
bruke løypemaskin til preparering av deler av snøscootertraseen i perioder hvor vær- og føreforhold
tilsier dette. Aktuelle eksempler er dersom løypa er blitt vanskelig å kjøre på grunn av kuler eller ved
store snøfall. Dette vil være aktuelt på strekningen fra høyspentledning på gårds- og bruksnr. 9/62, til
Smolfallskoia. Se vedlagt kart (mørkeblå pennestreker viser avgrensningene til den omsøkte
strekningen).
Denne typen saker kan ikke behandles administrativt, og legges derfor fram til politisk behandling.

Vurdering
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 åpner i § 6 for at
kommunestyret - eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer - i unntakstilfeller kan gis
tillatelse til kjøring ut over §§ 2-5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til
turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.
I dette tilfellet har søker dokumentert behov for bruk av mer egnet utstyr ved enkelte anledninger for å få
preparert en best mulig trasé, uten for mye kuler og dumper. Dette har trolig også et sikkerhetsaspekt,
da en slett trasé rett og slett er tryggere å kjøre på og også lettere å ferdes på for andre brukere.
Etter forskriftens § 7 kan det settes vilkår for dispensasjonen, herunder bestemte tidsrom, begrenset
trasé og antall turer. Kjøringen det her søkes om skal foregå langs eksisterende trasé og alternativet er å
fortsatt bruke snøskuter. Trolig vil man da måtte kjøre mange flere turer fram og tilbake på strekningen
for å få preparert løypa etter store snøfall, og slik sett vil en tillatelse til bruk av løypemaskin kunne bety
mindre kjøring enn ved dagens situasjon. Kjøringen i løypene i Ljørdalen er regulert gjennom Forskrift
om snøskuterløyper i Trysil kommune som trådte i kraft 1. desember 2017. Ved sluttbehandlingen av
forskriften ble det vedtatt at ordningen skal evalueres etter to år.
Vinteren 2019 blir den andre som løypa er åpen. Det synes derfor naturlig å i første omgang gi tillatelse
til bruk av løypemaskin i situasjoner som beskrevet over for denne vinteren. Erfaringene fra i vinter vil så
kunne tas med som en del av evalueringen etter årets sesong. Det synes fornuftig å kunne tillate bruk av
løypemaskin ved behov og man kan også i den omtalte evalueringen vurdere om dette er noe som bør
innlemmes i forskriften for å slippe å måtte behandle stadige dispensasjoner. Dette må uansett bli en
problemstilling som må vurderes på et senere tidspunkt.
Søknaden må vurderes i forhold til §§ 8-12, jf. § 7 i Lov om forvaltning av naturens mangfold av
19.06.2009 (naturmangfoldloven).
Det er gjort grundige vurderinger rundt dette i arbeidet med forskriften. De få turene med løypemaskin
som vil kunne være aktuelle for vinteren 2019 anses ikke å utgjøre noen merkbar økning i belastningen
på løypenettet ut over eksisterende bruk og vurderingene i forhold til naturmangfoldloven anses dermed
dekket i dokumentasjonen knyttet til forskriften.
Det anses å være et behov for kjøringen som er omsøkt, da kjøring med snøskuter under de nevnte
forhold vil gi et betydelig dårligere resultat og kreve mye større innsats.
Det foreslås å ikke fastsette noen begrensning for antall turer, men bruken skal dokumenteres i vedlagt
kjørebok.

Konklusjon
Ljøradalen Snøscooterklubb gis med hjemmel i § 6 i nasjonal Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 tillatelse til bruk av løypemaskin på strekningen fra
høyspentledning på gårds- og bruksnr. 9/62, til Smolfallskoia.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
1. Tillatelsen gjelder for Ljøradalen Snøscooterklubb og deres dugnadsmannskaper.
2. Tillatelsen gjelder preparering av snøskuterleden i perioder hvor vær- og føreforhold gjør bruk av
løypemaskin mer egnet enn snøskuter.
3. Tillatelsen gjelder t.o.m. 30. april 2019.

4. All kjøring skal skje på en hensynsfull måte, slik at skader på vegetasjon og unødige forstyrrelser
av dyrelivet unngås.
Tillatelsen fra kommunen skal medbringes under kjøring, og forevises på oppfordring fra politi
eller oppsyn.
Det skal føres kjørebok for all kjøring i henhold til denne tillatelsen. Utfylt kjørebok skal sendes
Trysil kommune innen 1. juni 2019.

