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SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - KJØRING I FORBINDELSE MED 
UTMARKSNÆRING  
 
Vedlegg: 
Kart – Trase Bergland - Keiken
  
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
-Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med utmarksnæring, brev av 
29.11.2019 fra Bjørn Magne Norrøne 
-Grunneiers tillatelse til å benytte veinettet, brev av 29.11.2019 
 
SAMMENDRAG: 
Bjørn Magne Norrøne søker om tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med 
utmarksnæring. Han driver med trekkhundkjøring og ønsker å tilby turer opp til setra på 
Keiken. 
 
Det følger av § 5a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag at 
kommunen kan gi tillatelse til bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr i forbindelse 
med utmarksnæring. Transport og oppkjøring av trase vil følge veinettet fra gården Bergland 
opp til setra på Keiken. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke transporten som denne 
virksomheten representerer føre til vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø. 
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5a at Bjørn Magne Norrøne får tillatelse til å 
benytte snøscooter for transport av varer og utstyr og for oppkjøring av trase i forbindelse 
med turistkjøring med hundespann til setra på Keiken. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bjørn Magne Norrøne kjøpte Bergland gård i 2019 og ønsker å styrke næringsgrunnlaget på 
gården. Han deriver med trekkhundkjøring og ønsker å tilby turer opp til setra på Keiken. I 
den forbindelse er det behov for transport av varer og oppkjøring av kjørespor. I tillegg ønsker 
han å tilby korte turer på jordet. Utover dette driver Bjørn Magne Norrøne med hest.  
 
I forbindelse med turistkjøringa til Keiken søker Bjørn Magne Norrøne om tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av varer og for oppkjøring av spor. Transporten vil foregå langs 
veinettet opp til setra. Det er innhentet samtykke fra grunneier om at denne traseen kan 
benyttes. Søker har registrert enkeltmannsforetak og har som mål at virksomheten skal 
komme opp på en omsetning på rundt ett hundre tusen kroner i løpet av 2021. 
 
Lovgrunnlaget: 



  
 
 

  
 
 

 

Etter § 5a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunen etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøyer til transport av materiell og 
utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, 
næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring m.v. Det forutsettes at 
virksomheten er registrert i enhetsregisteret. Første gangs tillatelse kan gis for inntil to år. 
Dersom den næringsdrivende etter to år kan dokumentere en omsetning for virksomheten, 
tilsvarende krav til momspliktig omsetning, kan tillatelsen forlenges.  
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. 
 
Kommunens myndighet til å gi tillatelse til bruk av motorkjøretøyer til transport av materiell 
og utstyr i forbindelse med utmarksnæring ble tatt inn i forskriften i 2009. At dette formålet 
ble tatt inn i forskriften viser at lovgivende myndighet mener at snøscooter i større grad skal 
kunne benyttes i forbindelse med utmarksnæring. Dette under forutsetning om at 
motorferdselen ikke er til skade eller ulempe for natur eller naturmiljø. Transporten vil foregå 
langs en skogsbilvei / setervei som ikke er brøytet vinterstid. Transporten vil være begrenset 
da det ikke er nødvendig å kjøre opp spor hele tiden, kun etter at det har kommet mye snø og i 
de tilfellene det er et opplegg med servering og event overnatting.  Det er ikke registrert 
sårbare eller truede arter i området (kilde Naturbase). Etter kommunedirektørens vurdering vil 
derfor ikke transporten som denne virksomheten/aktiviteten medfører, føre til vesentlig skade 
eller ulempe på natur eller naturmiljøet - med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Søker ønsker gjennom denne virksomheten og styrke næringsgrunnlaget på eiendommen. Han 
driver videre med hest og avl av hest. Han har ambisjoner om at virksomheten på sikt skal 
komme opp i en omsetning tilsvarende momspliktig virksomhet. Etter kommunedirektørens 
vurdering tilfredsstiller søknaden vilkårene som er satt i § 5a.  
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i § 5a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag får 
Bjørn Magne Norrøne tillatelse til å benytte snøscooter for transport varer og utstyr og for 
oppkjøring av trase i forbindelse med turistkjøring med hundespann til setra på Keiken. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 



  
 
 

  
 
 

 

- Tillatelsen gjelder i 2 år, 2020 og 2021. 
- Tillatelsen gjelder langs veinettet fra gården Bergland opp til setra ved Keiken 
- Det skal føres kjørebok og omfanget av kjøringen skal rapporteres til Gausdal kommune – 
Landbrukskontoret etter endt sesong. 
-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. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 


