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Sammendrag: 
Arne Sletten søker om tillatelse til bruk traktor for transport av ved til hytte ved 
Reinsvatnet. Transporten vil foregå langs traktorvegen som går fra krysset ved 
Hitvegen/Pellevegen til hytta. Kommunedirektøren mener transport av ved til hytte er et 
anerkjent nytteformål og at transporten kan gjennomføres uten fare for skade og ulempe 
på natur og naturmiljø. Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag at Arne Sletten får tillatelse på vilkår til 
bruk av traktor for transport av ved til hytte ved Reinsvatnet.  
 
Saksutredning: 
Arne Sletten, eier av 155/1/60 ved Reinsvatnet, søker om å få bruke traktor for frakt av 
sjølhogst-ved. Strekningen som omsøkes er fra bjørkeskogen ved Døblervegen til hytta. 
Sletten vil ta av fra Pellevegen og følge traktorveg til hytta, totalt 2 km med traktor. 
Kjøringen ønskes å utføres så snarlig som mulig i sommer, når bakken har tørket opp.  
 
Lovgrunnlaget:  
Etter § 3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 
med motorferdsel i utmark med mindre annet følger av loven eller etter vedtak med 
hjemmel i loven.  
Etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter 
skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
Før evt. tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar 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 §§ 8-12.  
 



Uttalelser:  
Iht. fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt fjellstyret for uttalelse. 
Fjellstyret har i brev av 03.06.2021 uttalt at det er Øyer almenning som viser ut felt for 
sjølhogst, og har føringer for lunning/kjøring i forbindelse med dette.  
I samsvar med fjellovens § 12, og fjellstyrets vedtak om delegering av fullmakt gis 
grunneiers (fjellstyrets) tillatelse til transport som er nødvendig for å få fraktet inn ved. Det 
forutsettes kjøring i tørre perioder. 
 

 
Kart med Slettens hytte merket. 
 
Vurdering: 
I Øyer kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. 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 har transporten et anerkjent nytteformål.  
I områder hvor det ikke er opparbeidet vei bør transport av materialer og utstyr, så langt 
det lar seg gjøre, foretas på vinterføre. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer, når 
dette kanaliseres til etablerte kjørespor og hvor transporten kan gjennomføres uten fare for 
skade og ulempe på natur og naturmiljø. Fra krysset ved Hitvegen/Pellevegen og bort til 
hytta går det en traktorveg. Etter kommunedirektørens vurdering er det hensiktsmessig at 
denne transporten foretas på barmark langs etablert traktorveg, jf. nml § 12 (miljøforsvarlig 
teknikker og driftsmetode). Det er imidlertid viktig at man kjører langs oppkjørte spor slik at 



traktorvegen ikke utvides. Det er videre viktig at man tar hensyn til vær og føreforhold og 
unngår kjøring når det er vått i terrenget.  
 
Kommunedirektøren har ikke gjennom søk i naturbase eller på annen måte kjennskap til 
sårbare arter eller viktige miljøforekomster i området som blir påvirket av motorferdselen. 
Kunnskapsgrunnlaget er godt mht. hvordan motorferdsel i utmark påvirker omgivelsene og 
en anser føre-var-prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt, jf. nml §§ 8 
(kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet).  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke transporten ha negativ innvirkning på natur 
eller naturmiljøet - med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. nml § 10 
(økosystemtilnærming og samlet belastning). § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver) vurderes som ikke relevante i denne saken.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Arne Sletten tillatelse til bruk av traktor for transport av ved til hytte ved 
Reinsvatnet.  
.  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Transporten skal foregå langs traktorvegen som går fra krysset ved Hitvegen/Pellevegen til 
hytta.  
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer høsten 2021.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det skal tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
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