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SAMMENDRAG: 
Christian Arvid Waaler Bjørkhaug søker om tillatelse til å benytte egen snøscooter langs 
Djupådalsvegen til privat hytte 2,5 km inn i veien. Formålet med kjøringen er transport av 
bagasje og utstyr til privat hytte. Det søkes om 12 turer tur/retur i perioden 01.05.2022 – 
01.05.2024. I Gausdal kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i 
utmark. Det har så langt kommunedirektøren kjenner til ikke blitt gitt tillatelser til bruk av 
egen snøscooter for transport inn til privat hytte/seter noen gang tidligere. Iht Rundskriv T-
1/96 bør kommunen i områder med en velfungerende ordning med leiekjøring henvise 
transport på vinterføre til de med løyve for ervervsmessig kjøring. Kommunedirektøren 
finner ikke at det er hjemmel til slik transport etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag eller at det foreligger «særlige grunner» etter § 6 i ovenfor 
nevnte forskrift, og kommunedirektøren foreslår at søknaden avslås.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Christian Arvid Waaler Bjørkhaug søker om tillatelse til å benytte egen snøscooter langs 
Djupådalsvegen fra veien i Forsetseterlia 2,5 km inn til privat hytte. Formålet med kjøringen 
er transport av bagasje og utstyr til privat hytte. Det søkes om 12 turer tur/retur i perioden 
01.05.2022 – 01.05.2024. 
 
Det søkes også om uttransport av felt vilt under jakt, men for elg hjort er tillatelse til dette 
hjemlet i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. § 2 bokstav b. Der trengs kun 
grunneiers tillatelse. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
 
Lovgrunnlaget:  
Etter § 3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 
med motorferdsel i utmark med mindre annet følger av loven eller etter vedtak med 
hjemmel i loven.  
 
Bruk av motorkjøretøyer på vinterføre er bl.a. regulert gjennom § 3 i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og her er formålene som er direkte hjemlet 
i forskriften opplistet. Transport mellom bilveg og hytte er regulert gjennom § 5, bokstav a) 
og c) i ovenfor nevnte forskrift. Etter § 5, bokstav a) i denne forskriften kan fastboende med 
tildelt løyve for ervervsmessig kjøring påta seg transport mellom bilveg og hytte. Dette 
gjelder altså de som har løyve for ervervsmessig kjøring. Etter § 5, bokstav c) kan eier av 
hytte etter søknad få tillatelse til transport mellom bilveg og egen hytte som ligger minst 2,5 
km fra brøytet bilveg, når det i området ikke er mulighet til leiekjøring etter bokstav a). Bruk 
av egen snøscooter for transport mellom bilveg og hytte kommer ikke innunder 
bestemmelsene i §§ 3 eller 5, bokstav a) og c) og må behandles som dispensasjonssak etter § 
6. Etter § 6 i 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.  
 
Det følger av Rundskriv T-1/96 at der det finnes ordninger med leiekjøring bør kommunen 
henvise til leiekjøring når det søkes om tillatelse til transport. I Gausdal er det en 
velfungerende ordning med leiekjøring som foretar transport mellom bilveg og hytter.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter naturmangfoldlovens 
§§ 8-12. 
 
 
VURDERING: 
I Gausdal kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. 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.  
 
Som det følger av Rundskriv T-1/96 bør kommunen i områder med en velfungerende ordning 
med leiekjøring henvise transport på vinterføre til de med løyve for ervervsmessig kjøring. I 
Gausdal kommune har man flere med løyve for ervervsmessig kjøring i dette området og 
ordningen med leiekjøring fungerer godt. Etter det kommunedirektøren kjenner til har det 
ikke blitt gitt tillatelser til bruk av egen snøscooter for transport mellom bilveg og hytte 
tidligere. Hvis kommunen ønsker å videreføre en restriktiv praksis mht motorferdsel i utmark  



  
 
 

  
 
 

 

 
er det viktig at man holder fast på denne linjen og ikke tillater bruk av egen snøscooter for 
transport mellom bilveg og hytter. Tillates dette vil det gi presedens og man vil få mange 
tilsvarende saker. Dette vil etter kommunedirektørens vurdering undergrave ordningen med 
leiekjøring på sikt.  
 
Kommunedirektøren har forståelse for at søker ønsker å transportere bagasje inn til hytta 
vinterstid. Denne muligheten er tilstede ved bruk av leiekjører.  
Kommunedirektøren mener videre at det ikke foreligger «særlige grunner» etter § 6 for å gi 
tillatelse til bruk av egen snøscooter for transport mellom bilveg og hytte /seter. Det kan 
også nevnes at dispensasjoner etter § 6 bør henvises til de som har løyve for ervervsmessig 
kjøring.  
 
Kommunedirektøren mener derfor at søker kan benytte leiekjører for transport langs 
Djupådalsvegen. 
 
Fra veien i Forsetseterlia og opp til hytta er det ca. 2,5 km. Transporten vil foregå langs vei 
inn til hytta. 
 
Kommunedirektøren har ikke gjennom søk i naturbase eller på annen måte kjennskap til 
sårbare arter eller viktige miljøforekomster i området som blir påvirket av motorferdselen. 
Kunnskapsgrunnlaget er godt mht hvordan motorferdsel i utmark påvirker omgivelsene og 
en anser føre-var-prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt, jf. nml §§ 8 
(kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet). Etter kommunedirektørens vurdering vil 
ikke bruk av snøscooter for transport langs Djupådalsvegen ha negativ innvirkning på natur 
eller naturmiljøet - med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. nml § 10 
(økosystemtilnærming og samlet belastning). Forutsetningen for ordningen med leiekjøring 
etter motorferdselloven med tilhørende forskrifter er at det benyttes snøscooter. Følgelig er 
bruk av snøscooter vurdert som mest hensiktsmessige metode for slik transport på 
vinterføre, jf. nml § 12 (miljøforsvarlig teknikker og driftsmetode). § 11 (kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes som ikke relevante i denne saken. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark §§ 3 og 5 avslås søknad fra 
Christian Arvid Waaler Bjørkhaug om tillatelse til å benytte egen snøscooter langs 
Djupådalsvegen til privat hytte. 
 


