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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - BULONHYTTA 
OG KALDORSETRA SØKER: ØYER FJELLSTYRE 
 
 
Vedlegg: 
Søknad med kart av 3.6.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Øyer fjellstyre søker om tillatelse til bruk av ATV med henger for inn- og uttransport av 
nødvendig stilas, aggregat, vinsj, redskap, søppelhåndtering og torv. Det skal skiftes tak på 
Bulonhytta og uthus, fra torvtak til tretak. Det søkes om 2 turer i forbindelse med dette. I 
tillegg skal det repareres en gangbru over Lyngåa, det søkes om 1 tur i forbindelse med 
dette. Transporten vil foregå langs eksisterende kjørespor og sti fra Bøsetra til Bulonhytta, 
og sti fra Perbua forbi Kaldorsetra til Lyngåa. Kommunedirektøren mener det er viktig at 
hyttene til fjellstyret holdes ved like, samt at gangbruene i fjellet vedlikeholdes og at 
transport i forbindelse med dette har en klar nytteverdi.  
 
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune at Øyer fjellstyre får tillatelse til bruk av ATV med henger 
for transport som omsøkt. 
 
Saksutredning: 
Øyer fjellstyre søker om tillatelse til bruk av ATV for transport av nødvendig stilas, aggregat, 
vinsj, redskap, søppelhåndtering og torv. Dette i forbindelse med bytte av tak på Bulonhytta 
og uthuset, samt reparasjon av gangbrua over Lyngåa. Alt av bygningsmaterialer er fraktet 
inn med snøscooter på vinterføre. Det søkes om to (2) turer til Bulonhytta og en (1) tur til 
Lyngåa. Transporten vil foregå langs eksisterende kjørespor og sti fra Bøsetra til Bulonhytta, 
og sti fra Perbua forbi Kaldorsetra til Lyngåa (se vedlagt kart).  
 
Traseene ligger i det som er definert som sårbare områder iht. forskrift om motorferdsel i 
utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av ATV for transport må behandles 
etter denne forskriften. 
 
Lovgrunnlag: 
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter 
skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke 
knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. 
 



Før eventuell tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper 
for natur og naturmiljø. Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal 
motorferdsel i utmark foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Motorferdselloven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig 
ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede 
ferdselen som skal reguleres. 
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens (nml) §§ 8-12. 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det 
følger videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som 
reguleres. 
 
Etter Kommunedirektørens vurdering er de åpne hyttene til fjellstyret et godt tilbud til 
allmennheten og gir alle en mulighet til å overnatte og tilbringe tid i fjellet i forbindelse med 
friluftsliv, jakt og fiske. Det er på samme måte viktig å vedlikeholde bruene som er 
tilrettelagt for allmenferdsel. Det er viktig at disse hyttene og bruene holdes ved like og 
transport i forbindelse med dette har en klar nytteverdi. Det er likevel viktig at dette blir 
gjort på en så skånsom måte som mulig. Kommunedirektøren mener transporten har et 
anerkjent nytteformål. 
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven § 8 – 12. 
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Alt av bygningsmaterialer er fraktet inn med snøscooter på vinterføre. 
Dette er viktig for å redusere omfanget av kjøring på barmark. Det er registrert hekkende 
kongeørn i nærhet av omsøkte trase til Bulonhytta, registreringene er fra 1985 og har en 
presisjon på 500 meter. Det skal kjøres tur/retur to ganger etter denne trassen. Det er ikke 
registrert andre sårbare eller truede arter som vil bli berørt av transporten. Så langt en 
følger innsendt trase og ikke gjennomfører unødvendige stopp underveis anses registrert 
lokalitet som tilstrekkelig ivaretatt. På Kaldholsætra er det registrert naturbeitemark, det 
skal kjøres tur/retur her en gang. Det er (som for resten av trassen) viktig at en følger stien 
nøye for å unngå nye kjørespor som forringer kvaliteten på naturbeitemarken. Den lengste 
delen av trassen til Bulonhytta er etablert kjøretrase, ved å bruke denne skånes både 
vegetasjon og terreng for ytterligere slitasje, og en vil unngå nye kjørespor. Resterende del 
av traseen til Bulonhytta og traseen til Lyngåa følger sti. Det er her svært viktig at en følger 
stien, og unngår så godt som mulig våte partier slik at en unngår å utvide ferdselsårene 
ytterligere. Det er videre viktig at man tar hensyn til vær og føreforhold og unngår kjøring 
når det er veldig vått i terrenget. Kunnskapsgrunnlaget i saken anses å være tilstrekkelig og 
en anser føre-var prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt. En ser heller ikke at 
økosystemet vil bli vesentlig påvirket av tiltaket. 
 



Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf nml §§ 8-12. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling/vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Øyer Fjellstyre tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
nødvendig utstyr og avfallshåndtering som omsøkt.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil to (2) turer (t/r) til Bulonhytta og en (1) tur forbi Kaldorsætra til 
brua over Lyngåa. 
- Tillatelsen gjelder for perioden juli – september 2021. 
- Transporten skal foregå som vist til på innsendt kart, langs etablert kjørespor og sti. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Linda Hovde Nordås 
Konstituert kommunedirektør


