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Brev av 24.05.2019 fra Sigmund Kraabøl – Søknad om dispensasjon for bruk av bil/traktor på 
vegen mellom Reinsåsen og Hornsjøen. 
 
SAMMENDRAG: 
Sigmund Kraabøl søker om tillatelse til å kjøre med bil/traktor på vegen mellom 
Reisåsen og Hornsjøen for transport av vedlikeholdsmaterialer, ved, annen brensel og 
båt. Vegen ligger innenfor Hynna naturreservat og er definert som utmark. Det betyr at 
motorferdsel etter vegen må behandles etter både vernebestemmelsene og etter 
motorferdselloven. Rådmannen ser på dette som en kurant sak. Vegen mellom Reinsåsen 
og Hornsjøen har vært benyttet for transport av materialer, ved og annet utstyr av de 
som har hytter og setre rundt Hornsjøen også tidligere. 
Selv om vegen ligger innenfor Hynna Naturreservat vil ikke en begrenset bruk av vegen 
for nødvendig transport representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller 
naturmiljø, jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Sigmund Kraabøl søker om tillatelse til å kjøre med bil/traktor på vegen mellom Reisåsen og 
Hornsjøen. Sigmund Kraabøl har hytte med tilhørende uthus og naust på søndre del av 
Hornsjøen. Han har behov for å transportere div materialer til vedlikeholdsarbeider, ved, annen 
brensel og båt ned til vannet. Det søkes om en 3 årig tillatelse og 5 turer årlig. 
Mellom Reinsåsen og Hornsjøen er det opparbeidet en bilveg. Bilvegen ligger innenfor Hynna 
naturreservat og bilvegen er definert som utmark. Det betyr at motorferdsel etter vegen må 
behandles etter både vernebestemmelsene og etter motorferdselloven. 
 
Lovgrunnlaget: 
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 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: 
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. 
Vegen mellom Reinsåsen og Hornsjøen har vært benyttet for transport av materialer, ved og 
annet utstyr av de som har hytter og setre rundt Hornsjøen også tidligere. Det har imidlertid 
vært satt som vilkår at kjøretøyene skal parkeres på oversiden av bommen etter at transporten 
er gjennomfør. Ettersom dette er en ferdig opparbeidet bilveg ser rådmannen på dette som en 
kurant sak. 
Selv om vegen ligger innenfor Hynna Naturreservat vil ikke en begrenset bruk av vegen for 
nødvendig transport representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø, 
jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Sigmund Kraabøl tillatelse til å kjøre med bil/traktor på vegen mellom Reinsåsen 
og Hornsjøen for transport av vedlikeholdsmaterialer, ved, annen brensel og båt. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i 3 år – 2019, 2020, og 2021 og begrenses med inntil 5 turer pr år. 
- Bil/traktor skal parkeres på oversiden av bommen etter at transporten er gjennomført. 
-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
- 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. 
- Det må innhentes tillatelse etter vernebestemmelsene for Hynna Naturreservat.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Fylkesmannen i Innlandet 
 


