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SØKNAD OM RYDNINGSHOGST LANGS SKILØYPE VED STORFJELLSETER 

  

Vedlegg:  

 

- Kopi av brev fra Storfjellseter velforening til Statskog 19. april 2017 (kart i eget 

vedlegg). 

- Kopi av brev fra Statskog til Storfjellseter velforening 2. november 2017.  

 

 

Saksframlegg: 

 

Storfjellseter velforening har søkt Statskog om forbedring av skiløypenettet ved Storfjellseter 

i Hirkjølen statsallmenning.  

 

Bakgrunnen er at en del av løypenettet går gjennom til dels kvistrik gran- og furuskog, som 

gjør at deler av nedbøren (snø) fanges opp i grenverket større gran- og furutrær. Dette 

vanskeliggjør leggingen av skispor i perioder med lite snø. I perioder med mildvær tiner i 

tillegg snøen i trekronene og drypper ned på bakken, noe som ofte medfører hard is under 

trekronene. 

 

Velforeninga har søkt om å få ta ned ca 20 trær (gran og furu) på strekningen fra innkjøringen 

til Vinjevegen fra Friisvegen og til løypa følger kraftledningen før oppkjøringen til 

Helakskletten. Med samme begrunnelse ønskes det også å fjerne 2-3 furuer langs vegen opp 

til Helakskletten og 6-8 grantrær rett innenfor hyttefeltet ved Helakskletten. 

 

Velforeninga kan stå for selve hogsten og framkjøring av virke.  

 

I brev 2. november gir Statskog SF og Hirkjølen allmenningsstyre tillatelse til hogst som 

beskrevet i søknaden, mot et vederlag til statsallmenningen. Det forutsettes at velforeninga 

fjerner trær og rydder etter hogsten. Ev. utkjøring som krever motorisert ferdsel må avklares 

med kommunen og fjellstyret.    

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

I forbindelse med fjellstyrearbeid i området har en registrert utfordringene med 

løypekjøringen i perioder med lite snø og mildvær. Det bør være uproblematisk å gjøre 

utbedringer som beskrevet, og det er positivt om dette kan gjøres nå på vinterføre, før årets 

skisesong.    

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  14.11.2017 

Arkiv nr.: 324.4 

Sak nr.: 43/17 

Saksbehandler: Erik Hagen 



 

Forslag til uttale: 

 

Ringebu fjellstyre har ingen merknader til omsøkt tiltak, og gir med hjemmel i fjellovens § 12 

tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy for utkjøring av virke. Behandling etter 

motorferdselloven utføres av Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.  

 

 

Kopi:  

Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos 

Allmenningsstyret Hirkjølen statsallmenning 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 


