
Løyper og grunneiere
Beitostølen 2019

Ragnar Roll og Hege Blichfeldt Sheriff,
Skiforeningen

Skiforeningen har ca. 2000km skiløyper: (scooter, to-spor klassisk, ett/to-spor med 
skøyting, konkurranseløyper)
Snøproduksjon 6 steder: skileik og rundløype
Ca. 2000 grunneiere
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Ønske om ny løype?

Lykkes? Gjør det i riktig rekkefølge!!!
- Mange eksempler på dårlig håndtering = mislykkes
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Vurdering:

Internt: 
Hvor? Terrenget-egnethet? Snøsikkert? (Skyggeside), Inngrepsstørrelse? eksisterende 
tilrettelegging som kan brukes? (skogsbilvei, driftsvei, gml løype)
Hva slags løype? Scooter, maskin, 2-spor+skøyting?
For hvem? Turpublikum, skilaget, konkurranse?
Konkludere - Kontakt med grunneier!
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Grunneiertillatelse

Ingen tillatelse = ingen løyper!
Ekspropriasjon = papirbestemmelse
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Relasjon/kontakt med grunneier

Rekkefølge:
• Eiendomsgrenser? - Norgeskart
• Start med grunneier
• Hvem tar kontakt? Personlige relasjoner?
• Ydmykhet, grunneiers eiendomsrett
• Ærlig, hva spør jeg om? Størrelse/inngrep
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Skiforeningen: Profesjonelle ansatte - Stabilitet - 30-40 års erfaring
Kjenner de enkelte grunneierne. Vet hvor «tålegrensen» går
• Respekt
• Gjensidig tillit
• Spørre (for) mye - Drikke kaffe!
Vinn-vinn: Skiforeningen/publikum får løyper

Grunneier får vedlikeholdt driftsvei
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Generasjonsskifte? Nye drivere – lever ikke av gården - Hva får vi for det?
• Forespørsel fra brukerne
• Tidligere tillatelse
• Ikke komme med løsningen
• Samle trafikken: Eks fra ett område: ville ikke ha løyper, fikk ødelagt plantefelt –

skåne dyrelivet (jakt)
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Skriftlige/muntlige avtaler?

Skiforeningen:
Ca. 2000 grunneiere – kanskje 10 skriftlige avtaler?
Eks. fra en kommune: Lysløype (grunneierne ønsket ikke skriftlige avtaler)
Frivillighet, ideelt formål = positivt
Brekkstang mot kommunen?
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Skåne dyrelivet

Områder som skånes for løyper  –ikke har løyper, her står viltet
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Betaling for bruk av grunn?

Eks Geilo
• Noen tjener på hyttetomter
• Noen må stille grunn til disposisjon for løyper
• Kommunen betaler pr løypemeter
Skiforeningen: helt uaktuelt
• Finansiert av medlemskontingent og kommunebidrag
• Farlig vei å gå
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Sommer/vinterbruk?

Sommerslitasje…
Skiløype gror sommerstid hvis ikke bruk
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• Klopper/gangbaner skåner terrenget
• Husk grunneier- og evt andre tillatelser! 
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6. mai 18. mai

Løype på dyrket mark
Frostsprengning – løsere jord = bedre vekst, gressproduksjon fungerer bra
Ref. Høyskolen på Ås
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Spørsmål?
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