
Saksbehandler: Odd Enget 

 

Sak 14/18: Søknad rydding av trase v Borkhus.  

Særutskrifter: Statskog Sør Norge – Dombås,Torleif Borkhus. 
 
 

 

 

Vedlegg:. Søknad med beskrivelse og kartskisse. 

Andre dokumenter i saken:  

Saksopplysninger:  
Torleif Borkhus ønsker å rydde / gjøre noen maskinelle tiltak for å kombinere en trase som 

turveg og samtidig gjøre den framkommelig med liten traktor ifb med hogst. 

Traseen går på oversiden av Borkus gardene fra gamle Folldasvegen og ned til veg v. 

utleiehytter. 

En kombinert trase for folk og ryttere som samtidig kan brukes ifb med vedhogst. Deler av 

traseen er en kraftig sti mens andre deler er attvokst og vil kreve litt hogst. Det er partier med 

skråning og bakker hvor det søkes om å jevne ut terrenget med gravemaskin. En vil unngå å 

gjøre for store inngrep. 

 

Det ble sett på traseen under en befaring 21.11. sammen med søker. 

 

Sakvurdering: 

Traseen er en omlegging av gamle Folldals veg ovenfor gardene, den følger god sti lengst vest 

og har noen partier hvor det må hogges ut litt og to partier hvor det er ønskelig å rette opp 

terrenget slik at det er framkommelig med traktor. 

Som turområde blir stiene brukt av ryttere til riding, det er ønskelig at traseen gjøres slik at 

den kan brukes av ryttere.  

 

Dette krever at noe skog må fjernes langs traseen og noe retting med gravemaskin. Det er 

viktig at maskinarbeider gjøres skånsomt, særlig v. ett bløtt parti. Behovet for trase for traktor 

er på vinteren og da opp for gardene.  

Det fines også andre stier/ traktorveger som går opp fra gardene som også kan benyttes ifb 

med evt hogst. 

 

Lenger vest følger traseen en god sti og her er det nok å fjerne noe småskog og busker. 

 

Innstilling: 

Fjellstyret har ingen innvendinger til rydding av trase. En forutsetter at evt maskin arbeid 

gjøres skånsomt. 

Saken legges ut til ettersyn. 

 

Behandling: 

Fjellstyret gir uttale til Statskog i saken. 

 

 

Vedtak:  
Fjellstyret gir slik uttale:  

Fjellstyret har ingen innvendinger til rydding av trase. En forutsetter at evt maskin arbeid 

gjøres skånsomt. 

 

Saken legges ut til ettersyn. 



 


