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Søknad i forbindelse med Storlirennet 2019 - IL Varden Meråker
Viser til e-post 2.1.2019, vedlagt kopi av søknad til AS Meraker Brug og kart over trasé med
start, mål og drikke/matstasjoner. Saken har blitt registrert som søknad her på kommunen, men
ved nærmere lesning, ser saksbehandler at vi er kopimottager for informasjon.
Frode Estil søker AS Meraker Brug på vegne av arrangementskomiteen for Storlirennet 2018 om
grunneier sin tillatelse til nødvendige motorisert ferdsel i utmark, i forbindelse med løypekjøring
og støttefunksjon for årets Storlirenn søndag 16.mars 2019. Arrangementskomiteen informerer i
sin søknad og vedlagte kart om behov, datoer, antall og type kjøretøy i forbindelse med
arrangementet.
Arrangementskomiteen for Storlirennet har tidligere spurt om forhold rundet lovverket for
motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med avholdelse av Storlirennet. Kommunen har valgt å
repetere sin informasjon:
Følgende svar ble gitt i brev datert 31.01.2017:
«Motorferdsel i utmark reguleres gjennom Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (LOV1977-06-10-82), og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR1988-05-15-356).
I henhold til lovens § 10 kreves grunneier sin tillatelse til motorisert ferdsel i utmark. Når det
gjelder transportbehovet for Storlirennet i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av
rennet mener Meråker kommune at dette går innunder Forskriftens § 3 e):
§ 3. Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:
e) opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser,
når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.
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Selv med direkte hjemmel i lovverket skal kjøring utføres med hensyn til naturmangfold og andre
brukere av områdene. Det er kun kjøring i forbindelse med løypetråkking, merking og
organisering (drikke- og sikkerhetsstasjoner) av arrangementet som kan utføres etter denne
hjemmelen og gjelder kun varetransport og ikke personbefordring.
Området løypene og løpet foregår gjennom er i et reinbeiteområde. Det skal utøves aktsomhet
ved kjøring ovenfor rein og næringsutøvelse av reindrift.
I tidligere tillatelser har grunneiertillatelsen oppfordrer til at snøscooterne som brukes i oppdrag
for Storlirennet, utstyres med bevis. Meråker kommune støtter denne oppfordringen. Tidsrom for
oppdrag og oppdragets art bør angis.
Dette svaret gjelder kjøring med snøscooter (motorferdsel) på norsk side. Hva som er gjeldende
lovverk og eventuelle tillatelser det måtte være behov for på svensk side og for grensekryssing
dekkes ikke av dette svaret.»
Kommunen vil igjen takke arrangementskomitéen for god informasjon. Videre er vi kjent med at
arrangementskomitéen har de tatt til etterretning innspill om å utstyre kjøretøyene med synlige
bevis på at de representerer Storlirennet.
Meråker kommune vil oppfordre til at arrangementskomitéen, som tidligere år, til å holde god
kontakt med Feren Reinbeitedistrikt rundt det arrangementstekniske (datoer, motorisert ferdsel
mm.), samt vise aktsomhet ovenfor rein og næringsutøvelse av reindrift.
Som tidligere år ønsker vi lykke til med arrangementet. Håper dere får bra vær og god deltagelse.

Med hilsen
Torhild Saltvik Aarbergsbotten
sektorsjef

Anne Marie Haneborg
utmarkskonsulent
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