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MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV 
MATERIALER OG REDSKAP - ONGSJØLIA  
 
Vedlegg: 
Brev av 06.03.2019 fra Marit Aulstad - Søknad om tillatelse til transport av materialer og 
redskap. 
 
Delegert vedtak av 27.03.2019 fra Langsua nasjonalparkstyre – Dispensasjon – Espedalen Lvo 
– Bruk av skuter og firhjuling for transport til hytte i Ongsjølia gbnr 97/8 – Marit Aulstad 
  
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
Marit Aulstad har hytte ved Ongsjølia, g/bnr 97/8. I forbindelse med vedlikehold av 
hytta søkes det om tillatelse til bruk av ATV for transport av verktøy, aggregat og stillas. 
Ongsjølia ligger innenfor Espedalen Landskapsvernområde (LVO) og søknad om 
motorferdsel i utmark må behandles etter både vernebestemmelsene for Espedalen LVO 
og etter motorferdselloven. 
Søknaden er behandlet av Langsua Nasjonalparkstyre den 27.03.2019 og det er gitt 
tillatelse til vintertransport og til bruk av ATV for transport av utstyr i forbindelse med 
vedlikehold av hytta. Transporten vil foregå langs traktorvegen fra Finntjørnmarka og 
inn til Kvisbergsetra og videre derfra langs skiløypetraseen til Ongsjølia. Etter 
Rådmannens vurdering vil ikke transporten representere noen vesentlig skade eller 
ulempe på natur eller naturmiljø, jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og foreslår med 
hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag at Marit Aulstad får tillatelse til å benytte ATV med henger for transport av 
utstyr, aggregat og stillas fra Finntjørnmarka og inn til hytte ved Ongsjølia. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Marit Aulstad har hytte ved Ongsjølia, g/bnr 97/8. Hytta trenger vedlikehold. Tak, 
inngangsparti og veranda er dårlig og Torbjørn Helleberg er engasjert for å utbedre dette.  
Taktekkingsmaterialer og andre materialer er transportert inn med snøscooter på vinterføre ved 
bruk av leiekjører (John Slåen). 



  
 
 

  
 
 

 

Verktøy, aggregat og stillas skal transporteres inn med ATV med henger. Ongsjølia ligger 
innenfor Espedalen Landskapsvernområde (LVO) og søknad om motorferdsel i utmark må 
behandles etter både vernebestemmelsene for Espedalen LVO og etter motorferdselloven. 
Søknaden er behandlet av Langsua Nasjonalparkstyre den 27.03.2019 og det er gitt tillatelse til 
vintertransport og til bruk av ATV for transport av utstyr i forbindelse med vedlikehold av 
hytta. Transporten vil foregå langs traktorvegen fra Finntjørnmarka og inn til Kvisbergsetra og 
videre derfra langs skiløypetraseen til Ongsjølia.  
Vernebestemmelsene er overordnet motorferdselloven. Det er likevel slik at barmarkskjøring 
og bruk av ATV for transport må behandles etter motorferdselloven, selv om dette blir en 
formalitet.  
 
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 event 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. 
Langsua Nasjonalparkstyre har i sak av 27.03.2019 gitt tillatelse til bruk av ATV for transport 
av utstyr, aggregat og stillas fra Finntjørnmarka og inn til hytta ved Ongsjølia og rådmannen 
viser til vurdering i denne saken.  
Vedlikehold av hytter i fjellet og en begrenset bruk av ATV for transport av verktøy og utstyr 
vil etter  Rådmannens vurdering være et anerkjent nytteformål.  
Etter Rådmannens vurdering vil ikke transporten 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 Marit Aulstad tillatelse til å benytte ATV med henger for transport av utstyr, 
aggregat og stillas fra Finntjørnmarka og inn til hytte ved Ongsjølia. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten foretas av Torbjørn Helleberg 
- Tillatelsen gjelder 4 turer (T/R) i perioden juni – august 2019. 
-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 Espdedalen LVO.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Langsua Nasjonalparkstyre.  
 


