
LØYPER I VERNEOMRÅDER



HVA ER TILLATT I VERNEOMRÅDER?



SJEKK LOVDATA.NO



Skiforeningen preparerer cirka 2000 km løyper…

…løyper gjennom 27 ulike naturreservat, 

friluftslivsområder, landskapsvern 

(og i fremtiden kanskje også en nasjonalpark)

Dette skaper et lappeteppe av ulike restriksjoner.



Navn Hvem preparerer? Tillatelse preparering
Tillatelse alminnelig vedlikehold, 
merking og skilting NB: Se merknad

Tillatelse motorferdsel i forbindelse 
med vedlikehold NB: Se merknad

Østmarka naturreservat Skiforeningen -2021 -2021 -2021
Gulltjernmosen naturreservat Skiforeningen Ikke angitt i forskrift Ikke angitt i forskrift Ikke angitt i forskrift

Gaupesteinmarka naturreservat Skiforeningen OK OK
-2024. NB: Motorferdsel på barmark er 
først tillatt etter 15. mai.

Tretjernhøla naturreservat Skiforeningen OK OK Ikke angitt i forskrift

Blåfjell naturreservat Skiforeningen OK OK -2021

Semsvannet landskapsvernområde Skiforeningen OK OK -2021
Oppsjømyrene naturreservat Skiforeningen Ikke angitt i forskrift Ikke angitt i forskrift Ikke angitt i forskrift
Rinilhaugen naturreservat Skiforeningen Ikke angitt i forskrift Ikke angitt i forskrift Ikke angitt i forskrift

Pipra og Storrsjøhøgda naturreservat Skiforeningen Søknad kreves! OK Søknad kreves! 
Oppkuven - Smeddalen naturreservat Skiforeningen -2021 -2021 -2021
Rundkollen og Sortungsbekken naturreservat Skiforeningen OK OK Søknad kreves! 
Langvassbrenna naturreservat Skiforeningen OK, men se merknad OK Søknad kreves! 

Skotjernfjellet og Snellingsrøysene naturreservat Skiforeningen OK OK
Vi får ikke overordnet tillatelse til 
dette. Må derfor søke hver gang.

Århanemyra naturreservat Skiforeningen OK OK Søknad kreves! 
Karussputten naturreservat Skiforeningen OK -2021 -2021

Triungsvann naturreservat
Skiforeningen (men løypene 
prepareres ikke lenger)

Søknad kreves! Vi har 
ikke fått tilatelse. Ikke angitt i forskrift Ikke angitt i forskrift

Krokskogen naturreservat Skiforeningen OK OK -2021
Glitrelia naturreservat Skiforeningen OK OK Søknad kreves! 
Blankvann landskapsvernområde Skiforeningen OK -2021 -2021
Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat Skiforeningen OK OK -2021

Spålen-Katnosa naturreservat Skiforeningen -2021 -2021
Vi får ikke overordnet tillatelse til 
dette. Må derfor søke hver gang.

Lørensetertjern naturreservat Skiforeningen -2021 -2021 -2021
Larshus naturreservat Skiforeningen OK, men se merknad OK Ikke angitt i forskrift
Rudskampen og Råbjørn naturreservat Skiforeningen OK OK Søknad kreves! 

Maridalen landskapsvernområde

Nordmarka skole for 
Skiforeningen (scooter) og Oslo 
kommune, Bymiljøetaten OK OK -2021

Prekestolen og Ryggevanna naturreservat Nittedal IL for Skiforeningen OK OK -2021
Slåttmyra naturreservat Nittedal IL for Skiforeningen Ikke angitt i forskrift Ikke angitt i forskrift Ikke angitt i forskrift



SKIFORENINGEN SENDTE SØKNAD FOR FIRE MÅNEDER SIDEN 

Vi venter fortsatt på svar…



Hva mener Statsforvalteren med «Alminnelig vedlikehold»?

Her presiserer Statsforvalteren dette:

Med alminnelig vedlikehold mener vi at gjeldende standard på traséen videreføres. Dette 
inkluderer for eksempel skifte av klopp, fjerning av grener som stikker ut, opprensking av 
grøfter, fjerning av trær som er til hinder pga. at de lener seg over eller har falt over løypa osv. 
Fjerning av stener som stikker opp regner vi også som vedlikehold. 

Sprengning, planering, pålegging av ny masse, graving av nye grøfter, utvidelse av bredde på 
løype, ny klopplegging (utover helt enkle tiltak) samt omleggelse av løype, regner vi ikke som 
vedlikehold og dette må omsøkes i hvert enkelt tilfelle.

HVA ER TILLATT I VERNEOMRÅDER?



Bør være tillatt uten søknad:

- Preparering av eksisterende skiløyper 

- Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og skiløyper i henhold til tilstand på 
vernetidspunktet.

Bør kunne tillates etter søknad:

- Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier, løyper

- Nødvendig motorferdsel i forbindelse med merking, rydding, vedlikehold, utbedring og 
omlegging av skiløyper

GI INNSPILL I VERNEPROSESSER!



OPPGRADERING AV SKILØYPE

Et eksempel fra Blåfjell naturreservat 





DEN VANSKELIGE PASSASJEN

Omlegging eller oppgradere eksisterende løype?



Etablering av ny løype ble godkjent av Fylkesmennene:
- 15.09.2015: Tillatelse av Fylkesmannen Oslo og Akershus
- 26.10.2015: Tillatelse av Fylkesmannen i Buskerud 

08.06.2016: Befaring med Fylkesmannen, friluftslivs- og naturvernorganisasjoner. 

Ved befaringen ble flere forhold kritisert: 
- Manglende informasjon overfor andre interessenter
- Utelatt søknad etter markaloven
- «En ny løype strider mot verneformålet» (mente naturvernforbundet)

Skiforeningen valgte å starte på nytt
- Gjennomgang av de ulike løsningsalternativene - Omlegging eller oppgradering?

VI VALGTE FØRST OMLEGGING

Det gikk dårlig…



Selv med mange utfordringer i denne løypa, hadde Skiforeningen 

ikke sett for seg at naturkreftene ville forverre forholdene så totalt 

som etter sommerens kraftige regnskyll i 2016.





MARS 2019: OPPGRADERING AV EKSISTERENDE LØYPE



…MEN DET BLE IKKE SÅ BRA…



Steiner har rast ned og blokkerer vannet i bekken. Massene som ble lagt 
i traséen har blitt skylt vekk.



…Gytestrekket er gravd bort når de flytta bekken. Var 3 overvintringskulper i 
bekken. Alt er borte. Når man gjør sånne tiltak, så bør man faktisk vite hva man 
gjør. Har stått og sett flott ørret stå å gyte der i oktober. Det er ikke lenger mulig. 
Løsmasser raser ned i bekken hver gang det regner, samt svære steiner osv. Så 
her må det ordnes opp.

FØR VI GRAVER PÅ NY, EN PRIVATPERSON KLAGER



FEBRUAR 2020: NY GRAVING. 

STATENS NATUROPPSYN ER TILSTEDE OG GIR GODE RÅD



I en e-post skriver Fylkesmannen at Skiforeningen må sjekke ut 
med fylkeskommunen om tiltaket er søknadspliktig etter laks- og 

innlandsfiskeloven.



GODE RÅD FRA FYLKESKOMMUNEN:

- Grav kulper

- Legg på gytegrus neste høst



Slutten av september 2021:

- Fjernet tre større steiner i bekken

- Gravd ut løsmasser i bunn av elven 
slik att det er vannføring hele veien

- Tilrettelagt kulper langs med hele 
strekket

- Fjernet stokker og hinder for fisken i 
toppen av bekken

- Lagt ut ca 1 tonn gytegrus.



PRIVATPERSONEN ER FORTSATT IKKE FORNØYD

Ikke at det i utgangspunktet skulle være min jobb å følge opp skiforeningen, sno og forvaltere osv. 

Men hadde ikke jeg fulgt opp, så hadde jo ting bare blitt glemt. Var jo ingen som gadd å følge opp 

at ting ble gjort riktig. Som jeg prøvde å formidle, så er dette en jobb som ikke gjøres for hånd. 

Ufattelig at ikke forvaltere og andre involverte ser dette.. Det var jeg som varsla om dette i første 

omgang, og ba om å få være med på befaring, Greit dere ville ikke ha meg med ok. Tenkte jo da 

at når vassdragsforvaltere/ statsforvalter, sno og skiforening går sammen, greier de å samarbeide 

for en løsning. Det greide dere ikke. Og det hadde jeg på følelsen av når jeg igjen dro opp og så 

det hadde rast ut, og ingenting hadde blitt gjort av det Asker Elveforum anbefalte de å gjøre. Da 

måtte jeg som privatperson fortelle de som har ansvaret at ingenting er gjort. Er jo fantastisk



EPOST FRA STATSFORVALTEREN OG FYLKESKOMMUNEN:

Vi mener begge det kan være en god løsning å engasjere en 
uavhengig konsulent som kan ørretbekker.

Dere kan i første omgang gi et oppdrag om å utarbeide en plan for 
restaurering.



STATUS NOVEMBER 2021

Skiforeningen har tatt kontakt med en naturfaglig konsulent.

Skiforeningen er opptatt av gode frilufts- og naturopplevelser og 
ønsker selvsagt at denne løypa blir bra, både for skiløpere og for 
fiskene, men var bekken i passasjen virkelig en bra gytebekk 
tidligere? Her har vi ingen bevis…



HADDE FISKEN DET BRA I 2016 (FØR GRAVING)?

2016 – Før graving 2019 – Etter graving



HAR VI LÆRT OSS NOE?

NATURKREFTER: Regnskyllet i 2016 endret naturmiljøet i passasjen ved nordre og søndre 
Småvanna drastisk. Gravingen i 2019 kunne ha forbedret både skiløypa og gytebekken, men 
fortsatt raser det ned steiner i bekken. Bekken burde ikke ha blitt lagt så nært skråningen (helst 
burde den ha blitt plassert på andre siden av løypa). 

GLEM IKKE FYLKESKOMMUNEN: Send søknad til Fylkeskommunen ved endring av vassdrag 
(dette gjelder også utenfor verneområder). 

EKSTERN HJELP: En uavhengig naturfaglig konsulent kan gi verdifull hjelp med å utarbeide 
planer, men også for å dokumentere forholdene før og etter tiltak.  

LOVVERK: Husk at tiltak i verneområder også kan utløse søknadsplikt etter fler lovverk enn kun 
verneforskriftene (f.eks. plan- og bygningsloven). 


