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Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Søknad om bruk av ATV for frakt av materialer til Gulsandlia, datert 23. september 2021. 
 
SAMMENDRAG: 
Thomas Smestad søker om tillatelse til bruk av ATV med tilhenger for transport av 
byggematerialer til restaurering av hus på Gulsandlia g/b/fnr 238/1/455 øst for Hornsjøen. 
Samt søkes det om framkjøring av ved. Det søkes om fem turer årlig og om en flerårig 
tillatelse. Transporten vil foregå langs etablert råk (se kart). Etter kommunedirektøren 
mener det er viktig at hytter, setrer og husvære i fjellet holdes ved like og at transport i 
forbindelse med dette har en klar nytteverdi.  
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 6 at søker får tillatelse til bruk av ATV med 
tilhenger for transport av byggematerialer til Gulsandlia og framkjøring av ved. Tillatelsen 
gjelder i 3 år 2021, 2021, og 2023 og begrenses med inntil fem turer årlig.   
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Thomas Smestad søker om tillatelse til bruk av ATV med tilhenger for transport av 
byggematerialer til restaurering av et leid hus på Gulsandlia g/b/fnr. 238/1/455 øst for 
Hornsjøen. Samt søkes det om framkjøring av ved. Det er ikke opparbeidet bilveg til 
Gulsandlia og transporten vil foregå langs etablert råk (se kart) for det meste på fastmark, og 
et par partier med myr. Planen er å kjøre på barfrost. Traseen går over eiendommene g/bnr. 
238/1 – Gausdal Statsalmenning og Espedalen landskapsvernområde, søker har derfor 
samtidig søkt Gausdal Fjellstyre og Langsua Nasjonalparkstyre om tillatelse til transporten. 
 
Fra Reinsåsvegen til Gulsandlia er det i underkant av 2,5 km. Det søkes om fem turer årlig og 
om en flerårig tillatelse. 
 
Lovgrunnlag 
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. 
 
Rundskriv T-1/96 sier følgende om vurdering av særlige behov: 
Forhold som må tas med i vurderinga er bl.a. hvilke virkninger motorferdselen vil ha når det 
gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og konflikter som kan 
oppstå i forhold til andre interessegrupper og naturmiljø. Den enkelte søknad må også sees i 
sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader og de samlede konsekvenser dette 
kan gi. 
 
Ved vurderinga om det foreligger et særlig behov, vil det være av betydning om kjøringa er 
nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er 
formålet med selve transporten som er avgjørende i denne sammenheng. Det er derfor ikke 
avgjørende om transportøren ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert 
sett dekker et reelt og nødvendig behov. 
 
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: 
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. 
 
Etter Kommunedirektørens vurdering er det positivt at man tar vare på hytter, uthus og 
husvære i fjellet og holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å 
få fraktet inn både materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så 
skånsom måte som mulig. Kommunedirektøren mener transporten har et anerkjent 
nytteformål. 
 
Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på vinterføre eller med 
helikopter. Barmarkskjøring kan volde store terrengskader og skal av den grunn praktiseres 
strengere enn for kjøring på vinterføre. Søker har opplyst gjennom korrespondanse at det til 
dels er brukt innleid snøscootertransport. Transportetappen blir betydelig lengre ved bruk av 
snøscooter med bakgrunn i at Reinsåsveien i utgangspunktet er en ubrøytet vinterveg. Fra 
Reinsåsvegen og forbi Gulsandlia løper det etablert råk som har blitt brukt for transport av 
materiell og utstyr til setrene som ligger langs traseen. Etter kommunedirektørens vurdering 
vil bruk av etablert råk, skåne både vegetasjon og terreng for ytterlig slitasje, og man vil 



  
 
 

  
 
 

 

unngå nye kjørespor. Det er imidlertid viktig at man kjører langs oppkjørte spor slik at 
traktorvegen ikke utvides. Det er videre viktig at man tar hensyn til vær og føreforhold og 
unngår kjøring når det er veldig vått i terrenget. 
 
Kommunedirektøren har ikke gjennom søk i naturbase eller på annen måte kjennskap til 
sårbare arter i området som blir påvirket av motorferdselen. Traseen løper gjennom 
Espedalen landskapsvernområde, og Langsua Nasjonalparkstyre har fått tilsendt søknad om 
transporten fra søker. Kommunedirektøren anser verneområdene som tilstrekkelig ivaretatt 
gjennom vedtak som fattes av de respektive instansene.  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).  
 
Transporten vil foregå langs etablert råk og hovedsakelig på fastmark, det er også partier 
med myr. Bruk av snøscooter for å skåne terrenget anses som den mest hensiktsmessige 
måten for å frakte byggematerialer og ved til og fra Gulsandlia jf. nml § 12 (miljøforsvarlig 
teknikker og driftsmetode). Kommunedirektøren anser likevel at det kan åpnes for noen få 
turer med ATV og henger så langt turene legges til perioder med frost i bakken (barfrost) for 
å unngå skader og ulemper for naturmiljøet. Etter kommunedirektørens vurdering vil tiltaket 
med ovenstående avgrensninger ikke ha nevneverdig negativ innvirkning på natur eller 
naturmiljøet - med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. nml § 10 
(økosystemtilnærming og samlet belastning). § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver) vurderes som ikke relevante i denne saken.  
 
I ulike verneområder - nasjonalparker og landskapsvernområder er det ofte satt en 
begrensning på 3 – 5 turer til private hytter og setrer. Det er få tilsvarende saker å vise til i 
område. Det er et lengre strekk på inntil 2,5 km etter etablert råk over fastmark og 
myrpartier. Kommunedirektøren anser det rimelig med 5 turer årlig og at det utover dette 
må benyttes snøscootertransport for å skåne terrenget.   
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Thomas Smestad tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
vedlikeholds materiell til Gulsandlia og framkjøring av ved. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder i 3 år – 2021, 2022, og 2023 og begrenses med inntil 5 turer pr. år.  
 Turene skal utføres når det er frost i bakken 
 Transporten skal foregå langs etablert råk fra Reinsåsvegen til Gulsandlia (se kart). 
 All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
 Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 



  
 
 

  
 
 

 

 Det skal føres kjørebok med dato for turene og dette skal meldes til kommunen ved 
landbrukskontoret årlig. 

 
 
 
 


