
5 ORIENTERING OM  LØYPE-

KJØRINGEN OG SOMMER-

VEDLIKEHOLD



Nøkkeltall - diverse

• Mindre forbruk av timer og kostnader sist vinter. Overskudd. 

• Budsjett 22/23  Kr 6 360 000 – Hytteeeierforeningene ca 3,0 mill.

• Kjørt 1900 timer mot planlagt/lovet 2400timer

• Maskiner plassert på Pellestova – takk til B R Gjelsten  , Moseter
Skistadion og Holmsetra

• Nok kvalifiserte kjørere i stallen

• Vi er opptatt av å intensivere tiltak på barmark for tidligløyper

• Jeg jobber med en alternativ trase fra Buåskrysset til Gaiastova

• «Slåseterfjellet rundt» må avvente sti og løypeplan



Hovedarbeidet over bløte partier på Rognhaugvegen ble gjort i 

fjor. Sluttpussen fikk vi tatt i sommer på tørt føre. Prosjektet ble  

vellykket etter alle tilbakemeldinger å dømme.



Langs 

Rognhaugvegen og 

mot Skansteigen

har

vi fått tatt topper 

på bjørka

som henger 

snøtunge inn 

I løypa. Også 

beitpussa langs 

vegskulder.



Langs Hornsjørunden har vi 

planert gamle 

Hornsjøvegen for 

ugjevnheter. Samtidig har vi 

kjørt med krattknuser. 

I fjor med lite snø nappa det 

i grus, stein og ujevnheter 

til jul. 



Vedlikehold av sykkelsti 

mellom Mosetertoppen og 

Nedre Moksjøen

Her bidrar ØT med 

arbeidshjelp men det er 

Mosetertoppen Hafjell AS som 

holder maskiner og materiell. 

Det samme gjelder for 

Rognhaugvegen.



Her kvistes det og beredes for krattknuser. På barfrost og litt snø starter 

vi opp med første grunnpreppareringsrunden med krattknuserutstyr.



• TMC Cancela krattknuser

• Beregnet for traktor. 

• Bygd mellomramme med oljemotor

• Samme oljedrift som hovedfres.



Malaguti fra Italia stuppefres beregnet for små gravere. Oljedrift. Styres
med 12-veis frontmonasjen. Bygd mellomramme. 



Dansk TP175 
Fliskutter som tar 
diameter på 17 
cm. Stor
kapasitet



Slik blir resultatet etter

fliskutter:

• Utnytter virket til å jevne
på underlaget

• Ryddig og fint resultat

• Skånsomt i terrenget



6. ORIENTERING OM STI OG LØYPEPLAN

UNDER BEHANDLING I ØYER KOMMUNE.



Hovedtema i sti- og 
løypeplanen

• Oversikt over skiløyper og 
standard på disse

• Skilting

• Fremtidige skiløyper og 
standard på disse

• Hvordan de skal
opparbeides/vedlikehold

• Kartfesting

• Styring av ferdsel



Prosess

- Medvirkning           
Mai-september 2022

- Planforslag
Vår 2023

- Behandling av innkomne 
merknader og innspill

Vår 2023

- Vedtak i kommunestyret
Juni 2023

- Ingen nye løyper ønskelig før 
behandling



HANDLINGSPLAN KOMMENDE ÅR :

I all vår virksomhet har vi målsetting om

effektiv og trygg drift ved ulike værforhold,

også i vintre med lite snø. Herunder kommer

sommerbearbeiding av  løypetraseer høyt

for å legge til rette for dette


