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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: ROVVILTFELLINGSLAGET I ØYER V/JAN HELGE NORDBY 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark ved betinget skadefelling av ulv. 
 
 
Sammendrag: 
Det er den 21.04.2017 gitt tillatelse til betinget skadefelling av ulv i deler av Ringsaker, 

Hamar, Åmot, Stor-Elvdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Det er pr dd ikke gitt 

dispensasjon fra viltloven for bruk av motorkjøretøyer i forbindelse med fellingsforsøket, 

men Ringsaker kommune jobber med dette overfor overordnede myndigheter.  

Rovviltfellingslaget i Øyer v/Jan Helge Nordby søker i den forbindelse om tillatelse til å 

benytte motorkjøretøyer i utmark ved betinget skadefelling av rovvilt. 

De store rovdyrene ferdes langt og vil ofte oppholde seg i områder som er lite tilgjengelige 

på vinterføre.  Bruk av motorkjøretøyer er derfor etter rådmannens vurdering i mange tilfeller 

en forutsetning for å lykkes med event felling. Et annet moment som er helt avgjørende for å 

lykkes med skadefelling er tidsaspektet. Rovviltfellingslagene et nødt til å respondere raskt 

ved gitte fellingstillatelser. Ettersom motorferdselsaker behandles politisk vil det etter 

rådmannens vurdering være hensiktsmessig med en stående dispensasjon. Denne vil følgelig 

ikke komme til anvendelse hvis de ikke er åpnet for bruk av motorkjøretøyer av overordnede 

myndigheter. Rådmannen foreslår derfor med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark 

for sårbare områder i Øyer kommune at Rovviltfellingslaget i Øyer får tillatelse til å benytte 

motorkjøretøyer i forbindelse med betinget skadefelling av rovvilt. 

 
Saksutredning: 
Det er den 21.04.2017 gitt tillatelse til betinget skadefelling av ulv i deler av Ringsaker, 

Hamar, Åmot, Stor-Elvdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Det er pr dd ikke gitt 

dispensasjon fra viltloven for bruk av motorkjøretøyer i forbindelse med fellingsforsøket, 

men Ringsaker kommune jobber med dette overfor overordnede myndigheter.  

Rovviltfellingslaget i Øyer v/Jan Helge Nordby søker i den forbindelse om tillatelse til å 

benytte motorkjøretøyer i utmark ved betinget skadefelling av rovvilt. 

Iht forvaltningsplanen for rovvilt, samt rovviltforskriften skal kommunene ha et kommunalt 

Rovviltfellingslag. Oppgaven til det kommunale rovviltfellingslaget er å ta ut – felle rovvilt 

som forvaltningsmyndigheten fatter vedtak om at skal tas ut ved betinget skadefelling. 

Vedtak om betinget skadefelling kan iverksettes ved skade på husdyr og for å forhindre 

fremtidig skade innenfor rammen for betinget skadefelling fastsatt av rovviltnemden.  I 2014 

delegerte Miljødirektoratet  myndigheten til å iverksette  betinget skadefelling før 1. juni til 



Fylkesmannen i Oppland. I forbindelse med flere skadefellingstillatelser på ulv ble det gitt 

dispensasjon fra Viltloven for å benytte motorkjøretøy i forbindelse med fellingsforsøket. 

Bruk av motorkjøretøyer i utmark krever videre dispensasjon fra motorferdselloven med 

tilhørende forskrifter. Det ble gitt slik dispensasjon i 2014 og 2015, jf sak 14/562 og  sak 

15/488. Hvis det oppstår en tilsvarende situasjon i år, så må det foreligge dispensasjon fra 

motorferdselloven med tilhørende forskrifter. For Øyer vil en slik dispensasjon også omfatte 

det som er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare 

områder i Øyer kommune. 

 

De store rovdyrene ferdes langt og vil ofte oppholde seg i områder som er lite tilgjengelige 

på vinterføre.  Bruk av motorkjøretøyer er derfor i mange tilfeller en forutsetning for å lykkes 

med event felling. Et annet moment som er helt avgjørende for å lykkes med skadefelling er 

tidsaspektet. Rovviltfellingslagene et nødt til å respondere raskt ved gitte fellingstillatelser. 

Etter Motorferdselloven med tilhørende forskrifter skal søknader om dispensasjon behandles 

av kommunestyret eller annet folkevalgt organ. Rovviltfellingslaget søker derfor om stående 

tillatelse for bruk av motorkjøretøyer i forbindelse med betinget skadefelling. En slik 

dispensasjon vil i hovedsak bli benyttet på vinterføre, men det kan også være tilfeller hvor en 

har behov for raske forflytninger på barmark. Søknaden omfatter derfor også muligheten til å 

benytte ATV for transport fra Oksbåsen langs råket til Skjelbua og til Hallandshytte, samt 

tillatelse til bruk av ATV fra Bøsetra – langs råket til “Bjønnbusset”. 

 

Etter hhv § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

og § 5 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 utover bestemmelsene, dersom søkeren påviser et særlig behov 

som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  

 

Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 

aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker. 

Motorferdselloven tar imidlertid ikke 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 skal videre vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 

 

Vurdering: 
Iht Forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 – Oppland, så er Øyer beitedyrprioritert , dvs at 

det ikk skal være verken bjørn, jerv, gaupe eller ulv i kommunen. Erfaringer viser at hvis 

man ikke får tatt ut rovvilt før beitesesongen så er skadefelling svært vanskelig og 

ressurskrevende. Etter rådmannens vurdering er det derfor viktig at man får tatt ut rovvilt på 

våren og mens det er sporsnø. I 2014 og 2015 ga Fylkesmannen i Oppland dispensasjon fra 

viltloven for å benytte motorkjøretøyer ved betinget skadefelling av ulv og dette var 

avgjørende for at rovviltfellingslagene lyktes med felling. 

 

Bestanden av ulv har vært økende i Skandinavia de siste årene og resultatene fra Rovdata 

viser at det så langt i vinter er påvist mellom 101 – 107 ulver innenfor Norges grenser. Etter 

rådmannens vurdering er det derfor stor sannsynlighet for at det kommer streifende individer 

av ulv også til vår region. Hvis disse individene ikke blir tatt ut tidlig, så vil de representere 

et betydelig skadepotensiale. 

    



En forutsetning for bruk av motorkjøretøy ved skadefelling av rovvilt er følgelig at det er gitt 

dispensasjon etter Viltloven for den enkelte fellingstillatelsen. I fellingstillatelsene blir det 

satt som vilkår at motorkjøretøyer kun skal benyttes til utkjøring av mannskaper og til 

lokalisering. Bruk av motorkjøretøyer vil ikke bli brukt til forfølgelse/jaging eller i selve 

jaktutøvelsen.  

 

Med bakgrunn i det skadepotensialet som f.eks ulv representerer, så mener rådmannen at 

rovviltfellingslaget må ha en stående dispensasjon for bruk av motorkjøretøyer ved 

skadefelling. Dette i de tilfellene det er gitt slik tillatelse (dispensasjon fra Viltloven) fra 

overordnede myndigheter. For å kunne ta ut rovvilt er det etter Rådmannen vurdering viktig 

at rovviltfellingslagene kommer seg raskt ut og da er man i enkelte tilfeller avhengig av å 

bruke motoriserte kjøretøy.  

 

Bruk av motorkjøretøyer for transport av mannskaper og for lokalisering av rovvilt ved 

betinget  skadefelling, vil med de begrensninger som settes i vilkår av overordnede 

myndigheter, etter rådmannens vurdering ikke representere noen vesentlig skade eller ulempe 

på natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf 

naturmangfoldloven §§ 8-12. 

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

vassdrag og § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune får 

Rovviltfellingslaget i Øyer tillatelse til å benytte motorkjøretøyer i forbindelse med betinget 

skadefelling av rovvilt. 

Det settes som vilkår for tillatelsen at: 
1) Det er gitt dispensasjon fra viltloven for bruk av motorkjøretøy for transport av 

mannskaper og for lokalisering 

2) Motorkjøretøyer skal ikke brukes til forfølgelse/jaging eller i selve jaktutøvelsen. 

3) Ferdselen skal begrenses til et minimum og det som er absolutt nødvendig og fellingsleder 

har ansvar for å føre logg over all kjøring 

4) All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på 

naturmiljø og mennesker. 

5) På barmark omfatter tillatelsen transport med ATV fra Oksbåsen langs råket til Skjelbua og 

til Hallandshytte, samt transport fra Bøsetra – langs råket til “Bjønnbusset”. 

6) Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

7) Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 


