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Forslag til vedtak  

Forslag til lokal forskrift for motorferdsel i vassdrag i Ringebu kommune kunngjøres på kommunens 
hjemmeside og sendes på høring til berørte parter, jf. forvaltningsloven § 37. Forskriften er hjemlet i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 siste ledd.  
 

 
Møtebehandling fra Utvalg for miljø, utmark og landbruk i Ringebu 26.08.2021 
 
MUL - behandling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag med 7 stemmer. 
 
MUL-039/21 Vedtak: 
Forslag til lokal forskrift for motorferdsel i vassdrag i Ringebu kommune kunngjøres på kommunens 
hjemmeside og sendes på høring til berørte parter, jf. forvaltningsloven § 37. Forskriften er hjemlet i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 siste ledd.  
 

 
 
  



Saksopplysninger  
 
Ringebu kommune har en lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag som er fra 1989. Link: 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1989-02-15-1447 

Forskriften er gammel og henviser i stor grad til den nasjonale forskriften for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Slik sett er den hverken oppdatert eller til nytte slik 
den står i dag.  

Sett i sammenheng med den nylige lovendringen som gir kommunene mulighet til å tillate bruk av 
elektrisk motor på innsjøer mindre enn 2 km2, ser administrasjonen det som hensiktsmessig for 
kommunen å oppdatere den lokale forskriften slik at den samsvarer med dagens bruk og behov. 
Administrasjonen mener det er riktig å åpne for bruk av elmotor i innsjøer, så lenge ikke det gir 
negative konsekvenser for vilt og fulger (jf. vilkår i motorferdselloven). Endring av forskift krever en 
offentlig høring. Det er spesielt viktig at grunneiere og overordna statlige myndigheter får anledning 
til å uttale seg.  

Lovendringen gjør det mulig for kommunene selv, enten gjennom forskrift eller enkeltvedtak, å tillate 
bruk av elmotor på innsjøer mindre enn 2 km2. Tidligere har elmotor vært sidestilt med vanlig 
forbrenningsmotor, og har derfor kun vært lovlig på innsjøer over 2 km2. Lovendringen innskrenker 
likevel ikke retten som grunneier har til å nekte motorisert ferdsel på sin eiendom, jf. § 10 i 
motorferdselloven. I Ringebu kommune er det ikke innsjøer som er over 2 km2, med unntak av 
Lågen. Jf. dagens lokale forskrift om motorferdsel er det ikke begrensninger for motorstørrelse, slik 
det eksempelvis er i Sør-Fron og Nord-Fron.  

Etter lovendringen lyder siste ledd i § 5 i motorferdselloven som følger: 

§ 5. (tillatelser etter vedtak) 

Kommunen kan gi forskrift om adgang til: 

…Kommunen kan gi forskrift eller fatte enkeltvedtak om adgang til bruk av motorfartøy med elektrisk 
motor med inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved 
vurderingen av om det skal åpnes for slik ferdsel, skal det legges vekt på hensynet til vannet som 
levested for viltarter og fugler, og særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 
adgang til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv. 

Utkast til forskrift sendes fylkeskommunen og berørte statlige fagmyndigheter til uttalelse. Dersom 
noen av disse har hatt innsigelse som kommunen ikke har tatt hensyn til, skal kommunens vedtak 
sendes fylkesmannen til godkjennelse. 

Prinsippene i naturmangfoldloven (nml.) § 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, jf. nml. § 7.  
 
Vurdering   
 
Ringebu kommune har ingen innsjøer over 2 km2, med unntak av vassdraget Lågen. Bruk av vanlig 
forbrenningsmotor er derfor ikke en del av høringen, siden det ikke kan gis tillatelse gjennom 
forskrift til bruk av det på innsjøer mindre enn 2 km2. Bruk av forbrenningsmotor på Lågen er ikke 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1989-02-15-1447


regulert gjennom lokal forskrift, og det er derfor tillatt uten begrensning på motorstørrelse.   

Når det gjelder bruk av elmotor vurderer administrasjonen det som fornuftig å gi åpning for det på 
innsjøer mindre enn 2 km2, dersom det ikke innebærer vesentlig skade på dyre og fuglelivet. Elmotor 
er både praktisk for bruker og hensynsfull ovenfor omgivelsene med tanke på støynivå og fart. For 
mange vil bruk av elmotor gjøre det lettere å komme seg ut i båt. Blant annet gjelder det spesielt for 
de som sliter med fysiske plager og alder. Samtidig kan en åpning medføre en økning i antall brukere 
og derav kanskje en større samlet belastning på økosystemet. For mange innsjøer med lang 
gåavstand og ingen mulighet for lading av batterier, vil bruk av elmotor begrense seg selv. Det er 
viktig at det gjøres en konkret vurdering for alle innsjøene i kommunen med hensyn til påvirkningen 
elmotor kan ha på naturmiljøet.  

Naturmangfoldoven § 8-12 

Kommunen har tilgang til gode kartdatabaser med informasjon om naturvernområder, naturtyper, 
rødlistearter og sårbare arter. Kunnskapsgrunnlaget er godt, jf. § 8, og det er ikke behov for å benytte 
seg av føre-var-prinsippet, jf. § 9. Åpning for bruk av elmotor kan ha noe betydning for den samlede 
belastningen på økosystemet, jf. § 10. Flere kan velge å gå til innkjøp av båt når elmotor blir tillatt. 
Det kan videre føre til flere båter og mer trafikk og ferdsel, som kan være spesielt problematisk for 
hekkende fugl. Vurdering etter § 11 og 12 er ikke relevant i denne sammenheng.   

Samlet sett mener administrasjonen at det vil være fornuftig å åpne for elmotor med unntak av 
verneområdene. Det er lite trolig at elmotor vil gi nevneverdige negative konskevenser for dyre og 
fuglelivet, eller at det vil gi negative konsekvenser for allmennheten. I tillegg til at elmotor er 
stillegående, er det ikke lovlig med større elmotor enn inngangseffekt på 800 watt, jf. 
motorferdselloven. Det tilsvarer i overkant av 1 hk. Forflytningsevnen for en elmotor er derfor 
begrenset sammenlignet med forbrenningsmotor.   

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til lokal forskrift som ligger vedlagt. I forskriften åpnes det 
for bruk av elmotor på alle innsjøer i kommunen, med unntak av innsjøer og vassdrag innenfor 
verneområdene. Vernforskriften innenfor Rondane nasjonalpark, samt verneforskriftene for 
Åsdalstjørna naturreservat, Helakmyrene naturreservat og Fåvang naturreservat tillater ikke ferdsel 
med elmotor.  

Administrasjonen ber om at forslag til lokal forskrift sendes ut på høring til berørte parter og statlige 
myndigheter, samt at den blir gjort tilgjengelig gjennom kommuns hjemmeside og facebookside for 
andre som ønsker å sende høringssvar. Saken tas opp igjen til endelig behandling i kommunestyret 
når høringen er over.  

 
 

 
 
 


