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Søknad om fornyet dispensasjon til motorferdsel på Hornsjøen, brev av 19.02.2020 fra Jon 
Haugan 
 
SAMMENDRAG: 
Jon Haugan søker om fornyelse av dispensasjon for bruk av motorbåt på Hornsjøen for 
transport av varer og utstyr til hyttene som han har ved Hornsjøen og i forbindelse med fiske. 
Kommunedirektøren mener det er både praktisk og nødvendig å benytte motorbåt for 
transport av varer og utstyr til hyttene ved Hornsjøen, og at man er avhengig av å benytte 
motorbåt for å kunne utøve et effektivt fiske med garn på nordenden av Hornsjøen. 
Kommunedirektøren foreslår derfor at Jon Haugan får dispensasjon til å benytte motorbåt på 
Hornsjøen for transport av varer og utstyr og i forbindelse med garnfiske.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Jon Haugan søker om fornyelse av dispensasjon for bruk av motorbåt på Hornsjøen.  
Søknaden gjelder både bruk av motorbåt for transport til hyttene som han har ved Hornsjøen 
og bruk av motorbåt i forbindelse med fiske.  Haugan har ei hytte helt i nordenden av 
Hornsjøen og ei hytte ved Dunglungen. Hytta ved Dunglungen blir i deler av sommerhalvåret 
leid ut til Ivar Steine. I nordenden av Hornsjøen er fiskeretten delt mellom 2 rettighetshavere, 
Haugan og Steine. I 2016 fikk haugan tillatelse til å kjøre 10 turer (t/r) og det ble gitt en 
dispensasjon for 4 år. Haugan søker primært om fri bruk av motorbåt for transport til og fra 
hyttene.  
Hornsjøen er Gausdals tredje største vann, etter Espedalsvannet og Dokkfløyvatnet, med et 
areal på 3090 daa. Hornsjøen er 7 km lang og ligger i Gausdal Vestfjell. 
 
Lovgrunnlaget og andre relevante saker: 
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.  
 
I Espedalsvatnet kan imidlertid sameiere etter denne forskriften benytte motorbåt ved 
garnfiske. Etter § 3 kan kommunene etter søknad gi dispensasjon, jf motorferdselloven § 6. 
På Dokkfløyvatnet er det gitt en generell dispensasjon for bruk av motorbåt i forbindelse med 
utøvelse av fiske. Bakgrunnen for at det ble gitt dispensasjon for bruk av motorbåt på 
Dokkfløyvatnet var behovet for økt fiske for kultivering av fiskebestanden og ut fra allmenne 
friluftsinteresser. 
 
Haugan har hatt dispensasjon for å bruke motorbåt for transport inn til sine 2 hytter siden 
2008. Dette ble behandlet i sak 38/08 og 4/12. Bakgrunnen for at det ble gitt dispensasjon i 
2008 var at bruk av motorbåt for transport inn til hyttene burde sidestilles med bruk av 
motorbåt for transport inn til setrene som ligger i nordenden av Hornsjøen. Bruk av motorbåt 
for transport inn til setrene er direkte hjemlet i loven, jf § 4 – Tillatelser med hjemmel direkte 
i loven.  
 
I sak 31/13 ble det gitt dispensasjon for at de med fiskerett i nordenden av vannet skulle 
kunne benytte motorbåt i forbindelse med garnfiske. Rettighetshaverne ønsket å intensivere 
fisket med garn for kultivering av fiskebestanden og for å utnytte fiskeressursen bedre. I 2016, 
sak 29/16 fikk Jon Haugan fornyet dispensasjon for bruk av motorbåt for transport av varer og 
utstyr til hyttene ved Hornsjøen og i forbindelse med fiske.  
Saker vedr motorferdsel i utmark skal videre vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
VURDERING: 
Haugan har siden 2008 hatt dispensasjon for å benytte motorbåt for transport av varer og 
utstyr inn til hyttene ved Hornsjøen. Kommunedirektøren er fortsatt av den oppfatning at 
transport til hyttene som ligger ved Hornsjøen bør behandles likt med bruk av motorbåt for 
transport til setrene som ligger i nordenden av vannet, da disse også i all hovedsak blir 
benyttet til fritidsformål. Hornsjøen er et stort vann og det kan være hardt å ro en strekning på 
flere kilometer hvis det blåser hardt. Man er derfor etter Kommunedirektørens vurdering 
avhengig av å benytte motorbåt for å få fraktet inn varer og utstyr til hyttene på en fornuftig 
måte. 
 
I 2013 fikk de som har fiskerett i nordenden av Hornsjøen - Haugan og Steine, tillatelse til å 
benytte motorbåt i forbindelse med garnfiske. Kommunedirektøren mener det er positivt at det 
drives et aktivt fiske. Dette er bra for fiskebestanden, samtidig som kommunedirektøren synes 
det er positivt at fiskeressursen i fjellet blir utnyttet på en god måte. Kommunedirektøren 
mener derfor at dette fiske med garn bør fortsette og at man er avhengig av å bruke motorbåt 
for at dette skal være gjennomførbart. 
 
Haugan har primært søkt om fri bruk av motorbåt for transport til og fra hyttene, subsidiært 
10 turer – t/r pr. år. Det er et mål i Motorferdselloven å redusere motorferdselen til et 
minimum og til det som anses som nødvendig. Kommunedirektøren menet at med 10 turer pr 
år, så vil man med noe planlegging kunne greie å frakte med seg det som er nødvendig for å 
benytte hyttene i løpet av en sesong.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunedirektøren mener også at det er et viktig moment at det i Motorferdselloven er 
åpnet for bruk av motorbåt på innsjøer som er større enn 2 kvadratkilometer. 
Motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Bruk av motorbåt for transport er skånsomt mht skade og ulempe for natur og naturmiljø. 
Hornsjøen ble i forbindelse med verneplanprosessen for Langsua nasjonalpark, med 
tilhørende verneområder, ikke omfattet av noe vern. Det er ikke registrert sårbare eller truede 
arter knyttet til Hornsjøen. Man anser derfor kunnskapsgrunnlaget for godt og anser føre-var 
prinsippet som tilfredsstillende hensyntatt.  En ser heller ikke at økosystemet vil bli vesentlig 
påvirket av en begrenset bruk av motorbåt på Hornsjøen. For å fiske med garn er man 
avhengig av å benytte båt. Hornsjøen er et stort fjellvann hvor det ofte kan være værhardt. 
Med tanke på vannets størrelse og beliggenhet vil man være avhengig av å benytte båt med 
motor for å kunne utøve et effektivt og trygt garnfiske.   
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke en begrenset bruk av motorbåt på Hornsjøen for 
transport av varer og utstyr, samt i forbindelse med garnfiske 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 Jon Haugan tillatelse til å benytte motorbåt for 
transport av varer og utstyr til sine 2 hytter ved Hornsjøen, samt i forbindelse med garnfiske. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
-Tillatelsen gjelder i 4 år, i perioden 2020 -  2023 
-Tillatelsen for transport til hyttene gjelder 10 turer pr. år - t/r. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
-Det skal føres kjørebok og denne skal sendes Landbrukskontoret i Lillehammerregionen etter 
endt sesong. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 


