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Sammendrag: 
Øyer fjellstyre skal sette opp ny bu til erstatning for Skjelbua og  i den forbindelse søkes det om 
tillatelse til: 

- Transport av pukk, grus, sement og isolasjon for å lage et godt fundament. 
- Transport av materialer, vinduer, dører og tak. 
- Transport av snekkerutstyr både inn til byggeplassen og hjem etter fullført arbeid. 

Så mye som mulig vil bli transportert inn med helikopter fra parkering ved Ner-Åstvatnet. 
Snekkerutstyr mm er planlagt transportert inn fra Oksbåsen med ATV og/eller traktor. For å få 
gjennomført grunnarbeider søkes det videre om tillatelse til å kjøre inn ei lett beltgående 
gravemaskin. 

Skjelbua ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i 
utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av traktor/ATV, samt innkjøring av 
gravemaskin må behandles etter denne forskriften. Dispensasjon for bruk av helikopter må 
behandelse etter § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Etter rådmannens vurdering vil ikke transporten slik som beskrevet ovenfor representere noen 
vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, 
jf naturmangfoldloven §§ 8-12 og foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune, samt § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  at Øyer 
fjellstyre får tillatelse til bruk av helikopter i 2 dager for transport av byggemateriale, grus og 
sement. Øyer fjellstyre får videre tillatelse til bruk av traktor/ATV for transport av snekkerutstyr 
mm, samt tillatelse til å kjøre inn ei lett beltegående gravemaskin. 

 
Saksutredning: 
Øyer fjellstyre skal sette opp ny bu til erstatning for Skjelbua og søker i den forbindelse om tillatelse 
til motorferdsel i utmark. Det skal bygges ny bu fra grunnen av, samt et uthus ved siden av. Bua blir 
på 28 kvm utvendig og uthuset på 9 kvm. 

I forbindelse med oppsetting av ny bu er det behov for: 



- Transport av pukk, grus, sement og isolasjon for å lage et godt fundament. 
- Transport av materialer, vinduer, dører og tak. 
- Transport av snekkerutstyr både inn til byggeplassen og hjem etter fullført arbeid. 

Så mye som mulig vil bli transportert inn med helikopter fra parkering ved Ner-Åstvatnet. Man 
regner med å få gjennomført helikoptertransporten på en dag, men for å være på den sikre siden 
søkes det om dispensasjon for bruk av helikopter 2 dager. 

Snekkerutstyr mm er planlagt transportert inn fra Oksbåsen med ATV og/eller traktor. Det er 
opparbeidet traktorveg fram til Tautern og videre derfra er det gamle kjørespor helt fram til 
Skjelbua. Det er tørrbakke hele vegen. 

Det er viktig at det gjøres et godt grunnarbeid og at man får laget et godt fundament for den nye 
bua. Det søkes derfor om tillatelse til å kjøre inn en liten beltegående gravemaskin. Denne er 
planlagt kjørt inn fra Ner-Åsta langs det gamle fe-råket. Dette er en delvis opparbeidet 
traktor/kjerreveg som går øst for Skyttilbekken, via Gråkorphaugen og videre fram til Skjelbua. Det 
er tørrbakke hele vegen. 

Skjelbua ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i 
utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av traktor/ATV, samt innkjøring av 
gravemaskin må behandles etter denne forskriften. Dispensasjon for bruk av helikopter må 
behandelse etter § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Lovgrunnlag 

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 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  

Etter § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag kan kommunen når særlige grunner foreligger 
gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller 
med hjemmel i loven. 

Før 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. 

Bruk av helikopter er en svært effektiv og skånsom måte å få fraktet inn byggematerialer på.  Fra 
Oksbåsen og inn til Skjelbua er det et etablert kjørespor  - en traktorveg som har blir brukt  for 
transport at materialer og utstyr til både setrene og hyttene som ligger innover langs denne 
traseen.  Det er ønskelig at dispensasjoner for barmarkskjøring blir kanalisert til etablerte kjørespor. 



Etter Rådmannens vurdering er det viktig at det blir gjort et skikkelig grunnarbeid og at man får 
laget et godt fundament når det skal settes opp ny bu og rådmannen ser at det vil være behov for å 
få fraktet inn ei lett beltegående gravemaskin for å få utført denne jobben. Etter rådmannens 
vurdering er fe-råket på østsiden av Skyttilbekken det beste alternativet for slik transport. 
Rådmannen mener videre at de åpne buene til fjellstyre er viktig for allmennhetens muligheter til å 
benytte Øyerfjellet og at dette er viktig i et folkehelseperspektiv. 

Etter rådmannens vurdering vil ikke transporten slik som beskrevet ovenfor representere noen 
vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, 
jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Det er ikke søkt om et bestemt antall turer med helikopter eller ATV/traktor. Det oppgis i søknaden 
at arbeidet blir lagt opp slik at det blir minst mulig turer og søker ber om forståelse for det. 
Rådmannen ser at det kan være vanskelig å fastslå hvor mange turer det vil bli behov for. Som et 
alternativ til dette mener rådmannen at det kan føres logg over omfanget av motorferdselen og at 
dette rapporteres til Øyer kommune etter endt sesong. 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, samt 
§ 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  får Øyer fjellstyre tillatelse til bruk av helikopter i 2 
dager for transport av byggemateriale, grus og sement. Øyer fjellstyre får videre tillatelse til bruk av 
traktor/ATV for transport av snekkerutstyr mm, samt tillatelse til å kjøre inn ei lett beltegående 
gravemaskin. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder sommer/høst 2019 

- Transport av snekkerutstyr mm skal foregå langs traktorvegen fra Oksbåsen. 

- Lett beltegående gravemaskin skal kjøres inn fra Ner-Åsta langs fe-råket. 

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

- Det føres logg for motorferdselen og dette rapporteres til Øyer kommune etter endt sesong.  

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann


