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Tillatelse til tiltak – sak DS-PU 891/15 
 
Sammendrag: 
Inger og Severin Reichmuth søker om tillatelse til bruk av traktor og helikopter for transport 

av byggematerialer og utstyr i forbindelse med renovering og tilbygg hytte og uthus ved Ner-

Åstvatnet. Tiltaket er omsøkt og godkjent iht Pbl § 20-2, - sak DS-PU 891/15. 

Hytta ligger øst for Ner-Åstvatnet, langs stien fra Ner-Åstvatnet til Øver-Åstvatnet. Fra 

parkeringa og inn til utløpsoset fra Ner-Åstvatnet er det kjørespor som vesentlig går på 

tørrbakke.  Øst for utløpsoset er det en bløt myrstrekning. Fjellstyret anbefaler ikke at det 

kjøres med tung traktor over denne myra. Kjøring med traktor over denne myra vil etter 

rådmannens vurdering føre til betydelige kjøreskader og være til skade for natur og 

naturmiljø. Etter rådmannens vurdering må derfor byggematerialene transporteres inn med 

helikopter. Det tillates likevel et mindre antall turer med med ATV med henger – eller med 

beltegående kjøretøy som f.eks jernhest /combi track, da slike kjøretøyer har mindre 

marktrykk, og ikke vil påføre myr og vegetasjon samme skade som transport med traktor.   

Bruk av helikopter for transport av byggematerialer, samt et mindre antall turer med 

ATV/mindre beltegående kjøretøyer, for transport av utstyr og materiell, vil etter rådmannens 

vurdering vil ikke representere noen vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø, med 

dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

 
Rådmannen foreslår med hjemmel i § 6 Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag og § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag at Inger og 

Severin Reichmith får tillatelse til bruk av helikopter for transport av byggematerialer fra 

parkering ved Ner-Åstvatnet til hytte, Gnr/Bnr/Fnr 155/1/138. Det gis videre tillatelse til bruk 

av ATV med henger, evnet andre lette beltegående kjøretøyer, for transport av utstyr og 

mindre mengder materiell. Det gis ikke tillatelse til transport med traktor. 

 

 

 
Saksutredning: 
Inger og Severin Reichmuth søker om tillatelse til bruk av traktor og helikopter for transport 

av byggematerialer og utstyr i forbindelse med renovering og tilbygg hytte og uthus ved Ner-

Åstvatnet. 



Tiltaket er omsøkt og godkjent iht Pbl § 20-2, - sak DS-PU 891/15. 

Hytta ligger øst for Ner-Åstvatnet, langs stien fra Ner-Åstvatnet til Øver-Åstvatnet, der stien 

går inn i Skyttilhaugen. Avstanden fra parkering ved Ner-Åstvatnet til hytta er ca 1200 meter. 

Fra parkeringa og inn til utløpsoset fra Ner-Åstvatnet er det et kjørespor som i det vesentlige 

går på fastmark. Øst for utløpsoset er det en myrstrekning. Denne myra er bløt og her er det 

lagt klopp i stien. 

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. Bruk av helikopter 

reguleres etter lov om motorferdsel § 6. 

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. 

Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse: Hytta ligger ved stien fra Neråsten mot 

Øveråsten, der stien går inn i Skytilhaugen. Avstand fra parkeringa på Neråsten er en drøy 

kilometer.  Fra parkeringa og inn til utløpsoset fra Neråsten er det kjørespor som vesentlig går 

på tørrbakke.  Øst for utløpsoset er det en myrstrekning. Denne er såpass bløt at fjellstyret har 

lagt klopp i stien.  Fjelloppsyn/daglig leder anbefaler ikke at det kjøres med tung traktor over 

denne myra.  

Fjelloppsyn /daglig leder anbefaler at mest mulig av transporten skjer med helikopter.  I 

samsvar med fjellovens § 12 og fjellstyrets vedtak om delegering gis 

grunneiers/rettighetshavers tillatelse til helikoptertransport. 

Det gis foreløpig ikke grunneiers/rettighetshavers tillatelse til traktortransport over myra. 

 
 
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 er det en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for barmarkskjøring. 

Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på vinterføre eller med 

helikopter. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer i forbindelse med nødvendige 

vedlikeholdsarbeider, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor.  

I forbindelse med tiltaket - renovering og tilbygg hytte og uthus ved Ner-Åstvatnet, vil det 

være et betydelig behov for transport av byggematerialer og utstyr. Etter rådmannens 

vurdering må dette transporteres inn med helikopter. Myra øst for utløpsoset fra Ner-

Åstvatnet er bløt og fjellstyret anbefaler ikke at det kjøres med tung traktor over denne myra. 

Dette er rådmannen enig i. Kjøring med traktor over denne myra vil etter rådmannens 

vurdering føre til betydelige kjøreskader og være til skade for natur og naturmiljø.   

I forbindelse med et slikt prosjekt vil det likevel også være behov for transport av noe utsyr 

og mindre mengder materialer og dette kan etter rådmannes vurdering gjøres med ATV med 



henger – eller med beltegående kjøretøy som f.eks jernhest / combitrack. Slike kjøretøyer har 

mindre marktrykk, og vil ikke påføre myr og vegetasjon samme skade som transport med 

traktor.   

Bruk av helikopter for transport av byggematerialer, samt et mindre antall turer med 

ATV/mindre beltegående kjøretøyer, for transport av utstyr og materiell, vil etter rådmannens 

vurdering vil ikke representere noen vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø, med 

dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

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

vassdrag og § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Inger og Severin Reichmith 

tillatelse til bruk av helikopter for transport av byggematerialer fra parkering ved Ner-

Åstvatnet til hytte, Gnr/Bnr/Fnr 155/1/138. Det gis videre tillatelse til bruk av ATV med 

henger, evnet andre lette beltegående kjøretøyer for transport av utstyr og mindre mengder 

materiell. 

 Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder 2018. 

- Tillatelsen gjelder i perioden juni tom august. Det skal tas hensyn til vær og føreforhold. 

- Transporten med ATV / mindre beltegående kjøretøyer skal foregå langs etablert kjørespor 

og sti.   

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

naturmiljø og mennesker. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

- Det må innhentes grunneiers tillatelse til bruk av ATV / mindre beltegående kjøretøyer. 

 

Det gis ikke tillatelse til bruk av traktor for transport, da dette vil føre til betydelige 

kjøreskader og være til skade for natur og naturmiljø. Dette med hjemmel i § 8 i lov om 

motorferdsel i utmark og vassdrag og § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag. 

 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
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