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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - PREPARERING AV 
ØVELSESOMRÅDE SNØSKRED - HENNING URDAHL  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om treningsfelt for søk og redning i snøskred – Henning Urdahl 
 
Sammendrag: 
Henning Urdahl søker om tillatelse til motorferdsel i utmark for preparering av 
øvelsesområde for søk og redning i snøskred ved Pellestova i Øyer kommune. Treningsfeltet 
skal administreres av søker gjennom firmaet AvaSafe. Treningsfeltet er tenkt brukt til 
øvelses- og kursvirksomhet for privat personer, Norske Redningshunder, skredgruppene til 
Røde kors og Norsk Folkehjelp, samt innsatsledere og lavineekvipasjer fra politiet og 
forsvaret. Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 3 i forskrift for bruk av 
motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag at søknaden om preparering av treningsfelt 
avslås. 
 
Saksutredning: 
Henning Urdahl søker tillatelse til motorferdsel i utmark i tilknytning til oppretting av 
treningsfelt for søk og redning i snøskred ved Pellestova. Se kart under. Det skal etableres 
et treningsområde med noen treningsfelt på de mest snørike områdene. Et treningsfelt er 
100x200m. I treningsfeltet skal det simuleres forholdene etter et snøskred ved hjelp av en 
tråkkemaskin. Dette for å gjøre det vanskelig å se hvor personer eller objekter som skal 
søkes etter er begravd. Dette gjør det mulig å kunne trene på taktiske opplegg og utgraving 
av skredtatte i realistiske omgivelser. 

Henning Urdahl har vært i kontakt med Hafjell Maskin som skal utføre arbeidet med å 
preparere treningsfeltene med tråkkemaskin. Det opplyses om at tråkkemaskinen er utstyrt 
med sensorer som registrerer større steiner og bekkedaler for å unngå havari og skade på 
naturen.  

Treningsfeltene skal administreres gjennom Henning Urdahls eget firma AvaSafe som har 
som mål å øke kompetansen rundt ferdsel i skredterreng og redning i skred. Det opplyses 
om at aktuelle brukere av treningsfeltet er privat personer, Norske Redningshunder, 
skredgruppene til Røde kors og Norsk Folkehjelp, samt innsatsledere og lavineekvipasjer fra 
politiet og forsvaret. I forkant av øvelser vil det bli sendt egne søknader ved eventuell bruk 
av snøscooter. 



Det opplyses ikke om et spesifikt antall ganger tråkkemaskinen skal brukes, men at dette 
avhenger av etterspørsel for tilbudet og snøfall. Treningsfeltene prepareres fra det er nok 
snø til å kunne trene, og må prepareres på nytt etter hvert snøfall. 

 
Kartet viser området som er ønsket til bruk for trening i søk og redning (blått). Treningsfeltene vil kun utgjøre en liten del 

av dette området, hvor kun de mest snørike delene blir brukt. 

 
Kartet viser treningsområdet i blått, med et treningsfelt inni markert med rødt. 



Lovgrunnlaget:  

Motorferdsel i utmark er regulert gjennom Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
(motorferdselloven) av 10. juni 1977. Iht. § 3 er motorferdsel i utmark ikke tillatt med 
mindre det følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven. § 4 gir tillatelser med hjemmel 
direkte i loven «Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillat i forbindelse med politi- ambulanse- 
og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste med hjemmel i lov,» 

Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 har 
hjemmel i motorferdselloven §4a. Forskriftens § 3 regulerer motorferdsel på vinterføre.  

Saker som gjelder bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

 
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. 

Det fremgår av lovverket at preparering av treningsfelt kan gjennomføres uten særskilt 
tillatelse om det er politi-, ambulanse-, og redningstjeneste etablert med hjemmel i lov eller 
forsvaret som gjennomfører øvelsen jf. motorferdselloven § 4. Saken må derfor vurderes 
med vekt på at motorferdselen skal administreres gjennom et privat firma og 
gjennomføring av øvelser for privatpersoner. 

Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. § 3 regulerer motorferdselen på 
vinterføre. Jf. Forskriften § 3 første ledd punkt a. er formål som nevnt i motorferdsellovens 
§ 4 første ledd godkjent med hjemmel i loven. Kommunedirektøren mener det ikke er 
åpning for å tillate preparering med tråkkemaskin og administrere dette gjennom et privat 
firma til øvelses og kurs formål med hjemmel i § 3 i forskriften. Det vurderes til at tilbudet 
er godt dekket gjennom de nevnte instanser.  

Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven 
§§ 8-12. Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig gjennom søk i naturbase eller 
annen kjennskap til sårbare arter i området, både mht. kjente natur- /miljøverdier som kan 
berøres og hvilke miljøkonsekvenser som en tillatelse vil medføre. En anser føre-var-
prinsippet som tilfredsstillende hensyntatt. En ser dermed heller ikke at økosystemet blir 
vesentlig påvirket av tiltaket. En ser ikke at det kan oppstå varig forringelse av natur og 
landskap ved forsvarlig bruk i området. 

Øyer fjellstyre er grunneier på det aktuelle området og ettersom kommunedirektøren 
innstiller til avslag på søknaden så er ikke grunneiers vurdering innhentet i saken. 
 
 



Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Søknad fra Henning Urdahl om bruk av motorferdsel i utmark ved preparering av 
treningsfelt ved Pellestova i Øyer kommune avslås med hjemmel i § 3 i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
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