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Sammendrag: 
Asgeir Myhren søker om tillatelse til transport av ny robåt, samt materialer for reparasjon av 

båthus ved Øver-Åstvatnet. Transporten vil foregå med ATV med henger langs traktorvegen 

fra Oksbåsen til Øver-Åstvatnet. Det søkes om 1 tur. Etter rådmannens vurdering vil ikke 

transport med ATV med henger, langs en etablert traktorveg, når man tar hensyn til vær- og 

føreforhold, representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø. 

Rådmannen foreslår med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare 

områder i Øyer kommune at Asgeir Myhren får tillatelse til å benytte ATV med henger for 

transport av robåt og materialer for reparering av båthus. 

 
Saksutredning: 
Asgeir Myhren søker om tillatelse til transport av ny robåt, samt materialer for reparasjon av 

båthus ved Øver-Åstvatnet. Transporten vil foregå med ATV med henger fra Oksbåsen langs 

traktorvegen til Øver-Åstvatnet. Det søkes om 1 tur. Øver-Åstvatnet ligger innenfor det som 

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

Øyer kommune, og bruk av ATV må behandles etter denne forskriften. 

Etter § 5 i 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 §§ 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. 

 
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. 



Når det gjelder barmarkskjøring er det et mål at slike transporter i størst mulig grad blir 

kanalisert til etablerte kjørespor. Dette er spesielt viktig i de indre områdene i Øyerfjellet.  

Fra Oksbåsen og innover til Tautern, Jogrimen og videre innover til Skjelbua og Øver-

Åstvatnet er det etablert et kjørespor, en traktorveg som i lang tid har vært benyttet for 

transport av materiell og utsyr til hyttene og setrene som ligger langs denne traktorvegen.  

Bruk av ATV med henger er etter rådmannens vurdering veldig skånsomt mht terrengslitasje 

og kjøreskader.  

Etter rådmannens vurdering vil ikke transport med ATV med henger, langs en etablert 

traktorveg, når man tar hensyn til vær- og føreforhold, representere noen vesentlig skade eller 

ulempe på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr 

Naturmangfoldloven §§ 8 – 12.   

 

 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 

kommune får Asgeir Myhren tillatelse til å benytte ATV med henger, for transport av robåt 

og materialer for reparering av båthus. 

 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder 1 tur i perioden f.o.m. 22. august og ut. september. 

- Transporten skal foregå langs traktorvegen fra Oksbåsen til Øver-Åstvatnet 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll 
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