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MOTORFERDSEL I UTMARK - TRANSPORT AV BÅT TIL ØVER-ÅSTVATNET OG 
ØYSTEINSVATNET SØKER: HELGE HAUGERUD 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
 
Sammendrag: 
Helge Haugerud søker om tillatelse til transport av båt for utsetting av båt ved Øysteinsvatnet 
og ved Øver-Åstvatnet. Transporten er tenkt gjennomført med ATV med henger. Transporten 
til Øver-Åstvatnet er planlagt fra Oksbåsen og transporten inn til Øysteinsvatnet er planlagt 
fra Åstdalsetra. Øver-Åstvatnet og traseen fra Åstdalsetra til Øysteinsvatnet ligger innenfor 
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 av båt må behandles etter denne 
forskriften. Etter rådmannens vurdering vil transporten langs omsøkte traseer ikke medføre 
vesentlig skade for natur eller naturmiljø, jf nml §§ 8 -12. Rådmannen foreslår med hjemmel § 
5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Helge 
Haugerud får tillatelse til bruk av ATV for transport av båt til Øver-Åstvatnet og til 
Øysteinsvatnet. 
 
Saksutredning: 
Helge Haugerud søker om tillatelse til transport av båt for utsetting av båt ved Øysteinsvatnet 
og ved Øver-Åstvatnet. Transporten er tenkt gjennomført med ATV med henger. Transporten 
til Øver-Åstvatnet er planlagt fra Oksbåsen og transporten inn til Øysteinsvatnet er planlagt 
fra Åstdalsetra. Søker har opplyst at transporten vil bli gjennomført i tørre perioder og etter 
samråd med Fjelloppsynet. Transporten vil foregå langs opparbeidet traktorveg/etablerte 
kjørespor. 
 
Øver-Åstvatnet og traseen fra Åstdalsetra og inn til Øysteinsvatnet ligger innenfor 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 av båt 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 event 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. 
 
Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. Til begge steder går det 
traktorveg/kjørespor, som uten problemer kan kjøres med ATV. Ved Øver-Åstvatnet er det 
bløt mark rundt det meste av vatnet, det bør utvises forsiktighet så det ikke settes varige 
kjørespor. En bør derfor vurdere å dra båten med håndmakt de siste metrene. Begge sakene er 
kurante. Fjelloppsyn/daglig leder gir i samsvar med fjellovens § 12 og fjellstyrets vedtak om 
delegering grunneiers tillatelse. 
 
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. 
 
I Øyer kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Dette gjelder 
spesielt barmarkskjøring. Det har likevel blitt gitt dispensasjoner til nødvendige transporter 
der transporten kan kanaliseres til etablerte kjørespor og hvor transporten ikke fører til slitasje 
på terreng og vegetasjon eller vil være til vesentlig skade for natur eller naturmiljø. Ved Øver-
Åstvatnet er det imidlertid bløt mark rundt det meste av vatnet, så her bør det utvises 
forsiktighet så det ikke settes varige kjørespor. En bør derfor vurdere å dra båten med 
håndmakt de siste metrene. 
 
Etter rådmannens vurdering vil transporten langs omsøkte traseer ikke medføre vesentlig 
skade for natur eller naturmiljø, jf nml §§ 8 -12. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Helge Haugerud tillatelse til bruk av ATV for transport av båt til Øver-Åstvatnet og til 
Øysteinsvatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder sommer/høst 2019. 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) til Øver-Åstvatnet og 1 tur (tur/retur) til Øysteinsvatnet. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor fra Oksbåsen og fra Åstdalsetra. 
- Ved Øver-Åstvatnet er det bløt mark rundt det meste av vatnet, så her bør det utvises 
forsiktighet så det ikke settes varige kjørespor. En bør derfor vurdere å dra båten med 
håndmakt de siste metrene. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
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