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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG – 
SØKNAD OM LANDINGSTILLATELE PÅ LYNGEN OG TROMSTJØNNET  
SØKER: NIVA - NORSK INSTITUTT FOR VANNFOSKNING 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om løyve til å lande med helikopter av 05.07.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Uttalelse fra Øyer Fjellstyre av 20.07.2018 
 
Sammendrag: 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) søker tillatelse til å lande med helikopter på 
fjellvatnene Lyngen og Tromstjønnet i perioden 01. september til 01. desember 2018 i 
forbindelse med innhenting av vannprøver. Øyer fjellstyre samtykker til at det kan landes 
med helikopter på allmenningsgrunn. Rådmannen anbefaler søknaden innvilget.   
 
Saksutredning: 
NIVA skal undersøke om lag 1.000 innsjøer i Norge for å se på effekter av forurensa luft og 
nedbør. De har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å innhente landingsløyve for helikopter 
på de innsjøene som er omfattet av undersøkelsen. I Øyer gjelder dette Lyngen og 
Tromstjønnet. Iht. søknaden skal prøvene tas fra lufta, eller ved at helikopter med 
pontonger lander på innsjøen og så foretar prøveuttak. Det skal tas ei prøve per innsjø og 
dette skal fortrinnsvis tas midt på vatnet. For å sikre godt flyvær og effektiv logistikk ønsker 
de stående tillatelse i perioden 1. september til 1. desember. 
 
Det er NIVA på vegne av Miljødirektoratet som søker men de ber om at tillatelsen må kunne 
nyttes av den oppdragstaker som skal gjennomføre prøvetagningen. 
 
 
Lovgrunnlaget: 
Etter §3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 
med motorferdsel med mindre annet følger direkte av loven eller etter vedtak med 
hjemmel i loven. §4 definerer hvilke formål som har direktehjemmel. 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.  
 
Lyngen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht. Forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, vedtatt 28.11.1991. 
Tromstjønnet ligger utenfor de sårbare områdene. Tillatelse til landing på Lyngen må derfor 



vurderes etter bestemmelsene iht. lokal forskriften §5. Denne sier at kommunestyret eller 
anna folkevalgt organ med tillagt myndighet i unntakstilfelle kan tillate kjøring der søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på anna 
måte.  
 
Før en eventuell 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: 
Jf. fjelloven §12 tredje ledd er det fjellstyret som er tillagt beslutningsmyndighet i forhold til 
motorferdsel som grunndisponering. Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. De har 
i svar av 20.07.18 bemerket at det rundt Lyngen kan være villrein og at ut i september 
foregår det villreinjakt i området. I området rundt Tromstjønnet foregår det elgjakt fra 25. 
september. Det bes om at det tas behørig hensyn og at det holdes utkikk etter rein, at det 
unngås at dyr blir skremt og at jakt ikke blir forstyrret. Det gjøres oppmerksom på at på 
begge vatnene foregår det fiske, både fra båt og land. Det fiskes med både stang, oter og 
garn. Oter og garnfisket er slutt 5. september.  
 
Utover dette har Øyer fjellstyre ingen spesielle merknader til søknaden og samtykker som 
grunneier til at det gis tillatelse til landing.  
 
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 er streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Det gjelder 
spesielt barmarkskjøring og bruk av luftfartøy til oppgaver som ellers kan utføres til fots. Det 
er likevel gitt dispensasjoner til nødvendige transporter i forbindelse med restaurering og 
vedlikehold av bygninger i fjellet. Dette der transporten kan kanaliseres til etablerte 
kjørespor og hvor transporten ikke vil føre til slitasje på terreng og vegetasjon eller være til 
vesentlig skade for natur eller naturmiljø. For lufttransport er det viktig at dette foregår 
skånsomt, særlig med tanke på forstyrrelser for både vilt og beitedyr. 
  
NIVA ønsker å foreta en enkeltlanding på disse to innsjøene, noe som i seg selv ikke vil 
medføre rent fysiske virkninger på naturen. Vannprøvetagning er for så vidt ikke en oppgave 
som ikke kan løses på annen måte, det alternativet som framstår som mest naturlig er at 
dette blir gjort fra båt. En ser samtidig at når NIVA skal foreta prøvetagning fra 1.000 
innsjøer er det behov for å løse dette på en enkel og rasjonell måte.  
 



Rådmannen mener dette ikke medfører særlig risiko for skade eller ulempe for natur og 
miljø, såfremt man er bevisst de forhold som bemerkes fra Øyer fjellstyre. Hensynene nevnt 
i naturmangfoldloven §§8-12 anses med det å være tilstrekkelig ivaretatt.  
 
Av hensyn til allmenne publikumsinteresser er det viktig at Øyer fjellstyre er informert om 
når prøvetagningen vil finne sted. Det bes derfor om at NIVA eller den som skal utføre 
oppdraget varsler fjellstyret i forkant.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges NIVA, eller den som på oppdrag fra NIVA skal foreta vannprøvetagning, 
tillatelse til å lande med helikopter på Tromstjønnet. 
 
Med hjemmel i §5 i Forskrift for motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
innvilges NIVA, eller den som på oppdrag fra NIVA skal foreta vannprøvetagning, tillatelse til 
å lande med helikopter på Lyngen. 
 
Vilkår:  

1. Tillatelsen gjelder inntil én landing per innsjø i perioden 01. september – 01. 
desember 2018 

2. Flyvningen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker, det legges særlig vekt på hensynet til villrein og evt. 
pågående reins- og elgjakt 

3. Øyer fjellstyre skal varsles i forkant av prøvetagningen 
 
 
 
Ådne Bakke Carl Olav Holen 
Rådmann 


