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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - ØYER ØSTSIDE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Øyer kommune gir det kommunale skadefellingslaget i Øyer
dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøscooter for transport av
personell og utstyr inn til Bøsætra i forbindelse med lisensjakt på ulv. Transporten skal foregå
langs eksisterende vei.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
a) Tillatelsen gjelder frem til 31. mai 2022.
b) Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Øyer kommune.
c) All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker.
d) Dispensasjonen skal medbringes ved all kjøring i tilfelle kontroll.
e) Leder av skadefellingslaget har ansvar for at det føres kjørebok. Kjørebok med antall/type
kjøretøy per dag skal rapporteres til Øyer kommune innen 15. Juni 2022.
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6, samt § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i
Øyer kommune. Vedtaket begrunnes med at transport i forbindelse med et fellingsforsøk er å
anse som dispensasjonsgrunn. Vedtaket vurderes til ikke å komme i strid med
naturmangfoldlovens §§ 8-12.
4. Forholdet til grunneier: Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og
bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende
rettsregler.
Behandling:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Øyer kommune gir det kommunale skadefellingslaget i Øyer
dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøscooter for transport av
personell og utstyr inn til Bøsætra i forbindelse med lisensjakt på ulv. Transporten skal foregå
langs eksisterende vei.
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:
a) Tillatelsen gjelder frem til 31. mai 2022.
b) Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Øyer kommune.
c) All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker.
d) Dispensasjonen skal medbringes ved all kjøring i tilfelle kontroll.
e) Leder av skadefellingslaget har ansvar for at det føres kjørebok. Kjørebok med antall/type
kjøretøy per dag skal rapporteres til Øyer kommune innen 15. Juni 2022.
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3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6, samt § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i
Øyer kommune. Vedtaket begrunnes med at transport i forbindelse med et fellingsforsøk er å
anse som dispensasjonsgrunn. Vedtaket vurderes til ikke å komme i strid med
naturmangfoldlovens §§ 8-12.
4. Forholdet til grunneier: Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og
bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende
rettsregler.
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