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SAMMENDRAG: 
Gausdal Fjellstyre søker om tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med åtejakt 
på rødrev ved Forsetseter dyrkningsfelt. I 2017 fikk Gausdal fjellstyret tillatelse til å 
benytte snøscooter for å komme seg inn til åtebu ved Oppsjøhøgda. Denne åteplassen 
legges ned og flyttes til dyrkingsfelta. Fjellstyret har engasjert Hallgeir Olsen for drift og 
felling av rødrev på denne plassen. Nyer forskning viser at rødreven står for en stor del 
av reirplyndringen hos hønsefugl. Da er det viktig at man setter inn effektive tiltak for å 
redusere bestanden av rødrev. Etter rådmannens vurdering vil ikke kjøring med 
snøscooter fra fylkesveg 204 til åteplass ved dyrkingsfelta representere noen vesentlig 
skade eller ulempe på natur eller naturmiljø - med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
Rådmannen foreslår derfor at Gausdal fjellstyre får tillatelse til å benytte snøscooter i 
forbindelse med åtejakt på rødrev ved dyrkingsfelta.   
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gausdal Fjellstyre søker om tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med åtejakt på 
rødrev ved Forsetseter dyrkningsfelt. I 2017 fikk Gausdal fjellstyret tillatelse til å benytte 
snøscooter for å komme seg inn til åtebu ved Oppsjøhøgda. Denne åteplassen legges ned og 
flyttes til dyrkingsfelta. Fjellstyret har engasjert Hallgeir Olsen for drift og felling av rødrev 
på denne plassen. 
Rødreven er en art som de siste årene har fått økt oppmerksomhet i 
viltforskningssammenheng. Den er svært tilpasningsdyktig og profilerer høyst sannsynlig på 
både klimaendringer og økt menneskelig aktivitet i fjellet. I tillegg har interessen for revejakt 
gått ned. Dette har resultert i en svært stor revebestand, også i fjellet.  Høgskolene i Hedmark 
og Nord-Trøndelag har siden 2009 overvåket rundt 400 hønsefuglreir ved hjelp av viltkamera. 
Resultatene viser at 6 av 10 reir (60 %) røves/plyndres i hekkeperioden. Rødrev er den arten 
som plyndrer flest reir iflg denne undersøkelsen. Mår kommer som nr 2. Til sammen står 
rødrev og mår for 80 % av reirplyndringene. 



  
 
 

  
 
 

 

De siste sesongene har det vært svært lave bestander av rype i Gausdal Statsallmenning. 
Gausdal Fjellstyre ønsker å drive en aktiv forvaltning av småviltet og har de siste årene satt 
fokusert  på å redusere bestandene av småpredatorer. I tillegg til åtet ved Oppsjøhøgda har 
fjellstyret hatt 2 tilgjengelige reveåter i allmenningen. Et åte ved Revsjøvegen, i samarbeid 
med jervejegerne og et åte ved Kittilbu. Åtet ved Revsjøvegen vil være tilgjengelig for alle 
som ønsker å jakte rødrev etter 15. februar. Inn til disse åtene er det ikke åpnet for bruk av 
snøscooter. 
 
Lovgrunnlaget 
Etter § 5a. i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunen etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring og tilsyn av 
jervebåser, samt for utkjøring av åte for jakt på jerv. Denne bestemmelsen gjelder ikke åtejakt 
på rev og saken må behandles som dispensasjonssak etter § 6.   
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. 
Etter rådmannens vurdering er det positivt og absolutt nødvendig at man i forvaltingen av 
småvilt også retter oppmerksomhet mot småpredatorene og at man setter inn tiltak for å 
begrense disse bestandene. Gausdal er en stor utmarkskommune og småviltjakta betyr mye for 
mange. Nyere forskning viser at rødreven står for en stor del av reirplyndringen hos 
hønsefugl. Da er det viktig at man setter inn effektive tiltak for å redusere bestanden av 
rødrev. Den nye åteplassen ligger også i nærheten av et rikt våtmarksområde og Hynna 
Naturreservat, og det er grunn til å anta at rødrev også plyndrer mange andre reir. Etter 
rådmannens vurdering vil derfor et målrettet uttak av rødrev også ha en positiv effekt for 
fuglelivet i dette området. I Gausdal kommune er det en streng praksis når det gjelder 
motorferdsel i utmark og det har ikke vært åpnet for bruk av snøscooter i forbindelse med 
ordinær åtejakt. Opplegget til Gausdal fjellstyre er målrettet og effektivt, og må sees på som et 
rent forvaltningstiltak. Åtet vil ikke være allment tilgjengelig og fjellstyret vil engasjere 
Hallgeir Olsen for drift og felling fra dette åtet. Det er videre snakk om å flytte en 
eksisterende åteplass til et nytt område, og tiltaket vil ikke medføre økt motorferdsel i utmark. 



  
 
 

  
 
 

 

Etter rådmannens vurdering er det også viktig at man tilegner seg erfaringer og kunnskap mht 
til økt beskatning av predatorer og hvordan dette vil påvirke bestanden av annet småvilt.  
 
Vurdering etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Landbrukskontoret har ikke gjennom søk i naturbase eller på annen måte kjennskap til sårbare 
arter eller viktige miljøforekomster i området som blir påvirket av motorferdselen.  
Kunnskapsgrunnlaget er godt mht hvordan motorferdsel i utmark påvirker omgivelsene og 
virkningen på natur og naturmiljø, jf. nml § 8 (kunnskapsgrunnlaget). Etter Rådmannens 
vurdering vil ikke tiltaket ha negativ innvirkning på natur eller naturmiljøet - med dens 
biologiske og økologiske prosesser, jf. nml § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning). 
Føre -var-prinsippet kommer ikke til anvendelse, jf. nml § 9 (føre-var-prinsippet). § 11 
(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes som ikke relevant. Det 
vil naturlig nok være mulig å benyttes ski eller truger for å komme seg inn til åtebua. Fra FV 
204 og frem til åtebua er det 5 km, 10 km tur/retur. Det er et mål å etablere en åteplass med et 
så stort uttak at det kan påvirke revbestanden i området. Da må opplegget være rasjonelt og 
effektivt. Skal det benyttes ski /truger for å komme seg inn til bua vil dette ta lang tid og kan 
vanskelig kombineres med øvrige gjøremål i hverdagen – jobb m.m. Bruk av snøscooter for 
gjennomføring av tiltaket vurderes som mest hensiktsmessig metode, jf. nml § 12 
miljøforsvarlig teknikker og driftsmetode). 
 
 
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 Gausdal fjellstyre tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med åtejakt på 
rødrev ved Dyrkingsfelta.   
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder vintersesongen 2019/20 
-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. 
- Gausdal fjellstyre skal etter endt sesong rapportere om gjennomføring, resultat og erfaringer 
av prosjektet. 
 


