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SØKNAD OM BRUK AV ATV FOR RYDDIG AV RÅK - VESTRE GAUSDAL SØKER ATLE BJERKE 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Søknad om bruk dispensasjon fra lov om motorferdsel 
 
SAMMENDRAG: 
Atle Bjerke søker om bruk av minigraver og ATV for å utbedre deler av en etablert tursti i 
Vestre Gausdal. Kommunedirektøren foreslår å gi tillatelse til 4 turer (t/r) på vilkår. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Atle Bjerke søker om bruk av motoriserte hjelpemidler til utbedring av turløype i Vestre 
Gausdal. Strekningen det søkes om er del av turløype som inngår i «Kjølkartet for Gausdal» 
under Forsetlia og går til Graffermorkveien. Strekningen er på ca. 500 meter. Utbedringen er 
ifølge søknaden avklart med grunneier og sees i sammenheng med en mulig restaurering av 
råket etter skogsdrift i sommer/tidlig høst 2021. 
 
Hensikten med utbedringen er å gjøre det mulig å utvikle traseen slik at det er mulig å 
benytte sykkel for bl.a. å knytte skogsveiene i Graffermorka Sagelveien, Hammersliveien og 
Rundsveveien sammen. Bjerke har etter avklaring med både turløypekomiteen og grunneier 
lagt ut flis for hånd i ca. halvparten av traseen. Arbeidet som gjenstår krever noe bruk av 
minigraver og eventuelt ATV til utkjøring av flis. Eventuelle vannsig vil bli drenert og 
klopplagt. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Bilde av flislagt del av turløype, foto: Atle Bjerke 
 
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.  
 
Før evt. 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.  
 
Tilrettelegging for friluftsliv og allmenn ferdsel etter etablert sti er etter 
kommunedirektørens vurdering et anerkjent nytteformål. Det er viktig at det gjøres 
vurderinger i enkeltsaker for å hindre unødig bruk av motorferdsel. I denne saken har flis 
blitt lagt ut med trillebår over større deler av løypa. Søker har på forhånd mottatt grunneiers 
tillatelse. Dreneringsarbeid med minigraver må gjøres kun der det er strengt nødvendig og 
med forsiktighet.  
 
Søk i naturbase har ikke avdekket 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 tiltaket ha 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.  Det er heller ingen kulturminner i omsøkt område. 
 
 
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 Atle Bjerke tillatelse til å benytte minigraver for begrensede dreneringstiltak og 
ATV for transport av flis for utbedring av 500 meter turløype innenfor området Forsetlia-
Graffermorkvegen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder 4 turer (t/r) i perioden juni-september 2021 
- Det forutsettes kjøring i tørre perioder. 
-Ferdselen 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.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 


