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Sammendrag: 
Einar Holmen søker  om tillatelse til å kjøre inn ett lass med ved til hytta ved Aksjøen høsten 

2018. Transporten vil foregå langs etablert kjørespor. Fjellstyret mener dette er en kurant sak. 

Etter Rådmannens vurdering vil ikke transport av ved med traktor langs etablert kjørespor til 

hytte ved Aksjøen representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø og 

foreslår med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag at Einar Holmen får tillatelse til å kjøre inn ett lass med ved med traktor med 

henger til hytte ved Aksjøen.  

 
Saksutredning: 
Einar Holmen, eier av hytte ved Aksjøen - gnr/bnr/fnr 155/1/438, har søkt om tillatelse til å 

kjøre inn ett lass med ved høsten 2018. Hytta ligger øst for Aksjøen. Fra Aksjøsetra og inn til 

hytta et det et etablert kjørespor og dette er tenkt benyttet for transporten. Traktorvegen går 

på hardbakke hele vegen. Fra Aksjøsetra og inn til hytta er det ca 1,3 km. Søker har opplyst at 

et lass med ved vil dekke vedbehovet for 6 sesonger. Transporten vil bli foretatt på et 

tidspunkt da det er tørt i terrenget. 

 

Lovgrunnlaget: 

Etter § 3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 

med motorferdsel i utmark med mindre annet følger direkte av loven eller etter vedtak med 

hjemmel i loven. § 4 definerer hvilke tiltak som har direkte hjemmel i loven. 

 Etter § 6 i Nasjonal 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 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. 

 

Uttalelser:  



Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 

statsallmenningen i forhold til motorferdsel i utmark. Saken er oversendt Øyer fjellstyre for 

uttalelse. Fjellstyret har i svar av 10.08.2018 uttalt at de mener dette er en kurant sak.  

Fjellstyret opplyser videre at naturlig kjørerute er fra Aksjøsetra langs etablert kjørespor. 

Kjøresporet går på tørrbakke hele veien. Fjellstyret samtykker som grunneier til at det gis 

tillatelse til kjøring.   

 
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 er likevel gitt dispensasjoner til et mindre antall turer der dette 

kanaliseres til etablerte kjørespor og hvor transporten ikke vil føre til vesentlig slitasje på 

terreng eller vegetasjon, eller være til vesentlig skade for natur eller naturmiljø.  

 

Transport av ved kan også utføres på vinterføre med snøscooter. I dette tilfellet ville det 

medført betydelig lengre kjøring, da slik transport måtte foretas fra enten Steinsetra eller fra 

Li-Hornsjøvegen, og det ville blitt langt flere turer. Det er opplyst at ett lass med ved med 

traktor dekker vedbehovet for 6 sesonger. Ettersom det er snakk om kort transport langs et 

etablert kjørespor, som går på fastmark, så mener rådmannen at den samlede belastningen mht 

skade og ulempe på natur og naturmiljø vil være minst med transport med traktor i dette 

tilfellet.  

 

Etter Rådmannens vurdering vil ikke transport av ved med traktor langs etablert kjørespor 

representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø. med dens biologiske 

og økologiske prosesser, jfr naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag får Einar Holmen tillatelse til å kjøre ett lass med ved med traktor med henger til 

hytte ved Aksjøen.  

 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor og på et tidspunkt det er tørt i terrenget. 

- Transporten skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø 

og mennesker. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
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