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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark av 03.09.2017 
Uttalelse fra Øyer Fjellstyre av 31.05.2018 
Tillatelse til tiltak – vedtak fra Øyer kommune av 21.06.2018 
 
Sammendrag: 
Anders Ledum søker tillatelse til å kjøre inntil 2 turer med traktor fra Goppoldemningen 
fram til tomt for nytt naust. Total kjørelengde blir om lag 560 meter. Han skal følge etablerte 
traktorspor for det meste av strekningen. Øyer fjellstyre samtykker til at det kan kjøres på 
allmenningsgrunn. Rådmannen anbefaler søknaden innvilget.   
 
Saksutredning: 
Anders Ledum eier garden Ledum g/bnr 116/1 på Tretten. Til garden hører det et naust i 
nordvest-enden av Goppolvatnet. Naustet står på feste nr. 180 og er en såkalt hevda tomt 
og er avgiftsfritt. Naustet er gammelt og falleferdig.  
 
Ledum har søkt Øyer fjellstyre om godkjenning til å rive det gamle naustet og å sette dette 
opp på ny plassering. Fjellstyret har i møtebok av 17.09.2016 stilt seg positive til saken. Øyer 
kommune har godkjent byggesøknaden slik at han nå kan flytte naustet fra nåværende 
plassering til nordre bredd i vika ved demningen.  
 
I tillatelsen fra Øyer kommune heter det at det gamle naustet skal rives, alle rester fjernes 
og tomta skal ryddes. Bygningsavfall skal leveres til godkjent mottak. Ut-transport av rester 
er planlagt vannveien med båt fram til demningen. Dette fordrer følgelig ingen tillatelser 
etter motorferdselloven.  
 
I forbindelse med oppføring av nytt naust har Ledum søkt tillatelse til å kjøre to turer med 
traktor av en strekning på om lag 300-350 meter. Han skal følge etablerte traktorspor fra 
vegen før demningen, over Goppolåa og fram til godkjent tomt. Det er plan om å 
transportere støpgrus, sement og armeringsjern fram til tomta.  
 
Traktorvegen går på hardbakke hele vegen. Det er et vad som gjør det mulig å krysse 
Goppolåa. Etter oppmåling på kart er strekningen på rundt 560 meter, de siste 70-80 i 
terrenget uten etablerte spor.  



 
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.  
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: 
Saken er oversendt Øyer fjellstyre. Jf. fjelloven §12 tredje ledd er det fjellstyret som er tillagt 
beslutningsmyndighet i forhold til motorferdsel som grunndisponering. De har i svar av 
31.05.18 ingen spesielle merknader til søknaden og 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 er streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Det gjelder 
spesielt barmarkskjøring. 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. 
 
Anders Ledum planlegger transporten langs etablerte traktorspor, foruten de siste 70 
meter. Rådmannen mener dette ikke medfører særlig risiko for skade eller ulempe for natur 
og miljø, det vil ikke påvirke biologiske og økologiske prosesser i nevneverdig grad. Etter 
oppslag i tilgjengelige databaser er en ikke kjent med at det er sjeldne eller truede arter som 
kan bli berørt av kjøringen. Hensynene nevnt i naturmangfoldloven §§8-12 anses å være 
tilstrekkelig ivaretatt. En er heller ikke kjent med at det er automatisk fredede kulturminner 
langs kjørestrekningen. 
 
Kryssing av Goppolåa må foretas på en slik måte at det ikke blir unødige terrengskader i 
elvekantene og at det ikke oppstår fare for erosjon. Det henstilles om at det brukes traktor 
og tilhenger med dekkutrusting og sporvidde som står i forhold til de etablerte kjøresporene 
slik at en unngår å utvide traktorvegen. Videre bør transporten foretas på et tidspunkt som 
det er tørt for å unngå oppkjøring i terrenget.   



 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges Anders Ledum tillatelse til transport av støpegrus, sement og armering 
fram til ny tomt til naust ved Goppoldemningen.  
 
Vilkår:  

1. Tillatelsen gjelder inntil 2 turer sommer/høst 2018 
2. Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/traktorveg 
3. Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig 
4. All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker 
5. Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll 
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