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Søknad om motorferdsel «Furusjøen rundt» 2018 - 2020. 

 
Arrangementet Furusjøen rundt har søkt om dispensasjon for motorferdsel i utmark i 

forbindelse med ulike arrangement sommer og vinter, se vedlegg. 

 

Furusjøen rundt har fått dispensasjon til å avholde ulike arrangement sommer og vinter. 

Denne tillatelsen gjelder fram til 2020. Fjellstyret ga tillatelse til motorferdsel i 2017 i sak 

13/17. Fjellstyreleder og sekretær hadde møte med Furusjøen rundt den 16.4. der oppfordret 

vi Furusjøen rundt til å søke om motorferdsel for årene 2018 t.o.m 2020, slik at det var 

sammenfallende med tillatelsen de har for organisert ferdsel som gjelder fram til 2020.. 

Furusjøen rundt søker om å benytte snøscooter og løypemaskin vinterstid og ATV sommertid. 

 

Fjellstyre skal behandle saken etter Fjellovens §12. 3 ledd : «Rett til å forby eller redusere 

motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek 

avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i 

saka.»  

 

Furusjøen rundt ønsker også å merke sykkeltraseen 1 mnd i forkant av rittet og vil fjerne 

merkingen 1 uke etter rittet. 

 

VURDERING: 

 

Fjellstyret skal behandle søknaden etter Fjellovens §12. 3 ledd : «Rett til å forby eller 

redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før 

fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome 

med fråsegn i saka.»  

Bruk av ATV langs vei er tillatt og er ikke søknadspliktig. 

Bruk av snøscooter og løypemaskin vinterstid langs tillatte traseer er uproblematisk.  

 

De strekningene fjellstyret bør vurdere dispensasjon for barmarkskjøring er strekningene 

Smukksjøen – Vålåsjøsetrene,  Pungen – Koltjønna(grense landskapsvernområde) og 

tilrettelagt sykkelsti Elgsvika – Nord Fron grense. 



 
Strekningen Smukksjøen – Vålåsjøsetrene. Her har fjellstyret vært av den mening at man ikke 

ønsker permanent sykkelløype, da det er gitt tillatelse til merka fotrute. Det er ønskelig at 

denne traseen kun benyttes i forbindelse med rittet. Å tillate bruk av ATV for å sette opp 

merking/fjerne merking i forbindelse med rittet vil føre til kjøreskader. En oppgradering av 

traseen slik at slike framkomstmidler kan benyttes uten terreng skader innebærer at man 

legger til rette for permanent opparbeidet sykkeltrase, som fort kommer i konflikt med dagens 

bruk. Som man ser av søknaden er strekningen 2,4 km og viktig for å beholde lengden på 

rittet. Fjellstyret bør følge utviklingen på denne strekningen. 

 

Strekningen Pungen – Koltjønn(grense landskapsvernområde). Her er det i dag en sti. 

Strekningen fra bilvei til grense for landskapsvernområde(der det ikke er tillatt med 

motorisert ferdsel), er ca 300 m i luftlinje.  

 

Strekningen Elgsvika – Vassimellom. Her er det i dag godkjent opparbeidet sykkelløype, 

denne er tilrettelagt og har en bredde som gjør den framkommelig med ATV. Bruk av denne 

traseen med ATV i forbindelse med sommer arrangement bør være greit, da det her i 

motsetning til de to stiene er opparbeidet sykkeltrase. Eventuelle skader på denne vil derfor 

ikke ramme merka fotruter. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Sel Fjellstyre gir dispensasjon etter fjellovens § 12.3 ledd til motorisert ferdsel i 

forbindelse med ulike arrangement under betegnelsen Furusjøen rundt, på følgende 

vilkår: 

 

Bruk av snøscooter og løypemaskin langs godkjente traseer. 

Bruk av ATV i forbindelse med Sykkelløpet Furusjøen rundt på følgende strekning: 

Elgsvika – Vassimellom(Nord-Fron grense) langs eksisterende sykkeltrase. På stien 



Smukksjøen – Vålåsjøsetrene. Tillatelsen gjelder f.o.m. 1 uke før rittet t.o.m. 1 uke etter 

rittet. 

 

Det gis tillatelse til å benytte ATV på strekningen Pungen – Nord Fron grense(grense 

landskapsvernområde). 

 

Merking av strekninger som ikke er faste opparbeidede sykkelløyper tillates merket opp 

1 uke før rittet, og merking skal fjernes senest 1 uke etter rittet på de samme 

strekningene.  
 

Tillatelsen gis ellers i det tidsrom og for det antallet turer som omsøkt. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 
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