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SAMMENDRAG: 
Statsforvalteren i Innlandet søker om tillatelse til å benytte motorbåt på Bennsjøen for hele 
august 2021. Etter kommunedirektørens vurdering har tiltaket et anerkjent nytteformål og 
foreslår å gi tillatelse på vilkår. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Statsforvalteren i Innlandet søker om tillatelse til å benytte motorbåt på Bennsjøen for hele 
august 2021. Prosjektet "Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland" 
startet 01.01.1989 og er en alternativ organisering og drift av fiskebiologiske 
etterundersøkelser i regulerte vassdrag. Hensikten med prosjektet er å samordne driften av 
de fiskebiologiske etterundersøkelsene i fylket samt å følge opp undersøkelser med tiltak, 
for å få en bedre utnyttelse av de ressurser som brukes til fisketiltak i regulerte vassdrag.  
Prosjektets virkeområde omfatter også noen vann og vassdrag utenfor tidligere Oppland 
fylke, deriblant Mesna- og Moelvvassdragene. 
 
I Gausdal kommune har prosjektet planlagt prøvefiskeundersøkelse i Bennsjøen sommeren 
2021. Undersøkelsene er planlagt utført første halvdel av august, men værforhold eller 
andre uforutsette hendelser kan gjøre at det blir endringer i planen. Bruk av motorbåt ifølge 
Statsforvalteren med på å gjøre prøvefisket trygt og effektivt. 
 
Lovgrunnlaget 
 
Denne saken berører tre ulike regelverk:  
1) Bruk av motorfartøy (motorbåt) i innsjøer reguleres av Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag. I formålsparagrafen heter det at «formålet med denne lov er ut fra et 
samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å 



  
 
 

  
 
 

 

verne om naturmiljøet og fremme trivselen». Iht § 4, 3. ledd tillates ferdsel med motorfartøy 
på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større. Kommunen kan gjennom lokal forskrift gi 
andre bestemmelser. Med hjemmel i denne lov vedtok Gausdal kommune den 22.06.2000 
Lokal forskrift for bruk av motorfartøy, hvor det i § 1 fastslås et generelt forbud mot 
motorisert ferdsel til vanns, uavhengig av innsjøens eller vassdraget størrelse.  
 
2) 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 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.  
 
3) 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.  
 
I Gausdal kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Etter 
kommunedirektørens vurdering har tiltaket et anerkjent nytteformål. 
 
Etter § 3 i Lokal forskrift for bruk av motorfartøy kan kommunen etter søknad gi 
dispensasjon, jf motorferdselloven § 6. Det har i tidligere saker, i andre fjellvann, blitt gitt 
dispensasjon til blant annet innhenting av informasjon for vurdering av drikkevanns-
ressurser. I denne gjeldende sak omhandler søknaden fiskebiologiske analyser som skal 
resultere i gode tiltak, noe kommunedirektøren vurderer å ha stor samfunnsverdi.  
 
Motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.  
Bruk av motorbåt for transport er skånsomt mht. skade og ulempe for natur og naturmiljø.  
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke en begrenset bruk av motorbåt på Bennsjøen 
representere noen vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø, med dens biologiske 
og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
 



  
 
 

  
 
 

 

Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, samt lokal forskrift for bruk 
av motorfartøy i Gausdal kommune, § 3 får Statsforvalteren i Innlandet tillatelse til å benytte 
motorbåt for prøvefiskeundersøkelse på Bennsjøen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
-Tillatelsen gjelder august 2021  
-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. 
  
 


