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TRANSPORT AV BYGGEMATERIALER MED SNØSKUTER FRA REINSÅSEN 
TIL GULSANDLIA, SAMT BRUK AV ATV MED HENGER FOR NØDVENDIG 
TRANSPORT THOMAS SMEDSTAD 
 
Vedlegg: Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Søknad om motorferdsel i utmark, mail av 18.09.2019 fra Thomas Smestad 
Dispensasjon – Espedalen LVO – Transport av byggematerialer med snøskuter fra Reinsåsen 
til Gulsandlia, delegert vedtak av 01.10.2019 Langsua nasjonalparkstyre. 
 
SAMMENDRAG: 
Thomas Smestad leier seter av Stig Roar Opseth i Gulsandlia ved Hornsjøen. Han søker 
om tillatelse til bruk av leiekjører for snøscootertransport av materialer i forbindelse 
med oppsetting av nytt uthus til sommeren. Materialene er klargjort og lagret på 
Reinsåsen og vil bli transportert derfra. Det søkes også om tillatelse til bruk av ATV 
med henger for transport av aggregat og utstyr til sommeren. Dette langs kjørespor fra 
Reinsåsen til Gulsandlia.  
Saken er behandlet av Langsua Nasjonalparkstyre 01.10.2019, og det er gitt tillatelse til 
bruk av leiekjører for transport av byggematerialer med snøscooter.  Spørsmålet vedr 
bruk av ATV for transport av utstyr mm til sommeren er ikke behandlet i ovenfor 
nevnte sak, men saksbehandler har vært i kontakt med nasjonalparkforvalter Ullring 
vedr dette, og han har gitt tilbakemelding om at kjøresporet fra Reinsåsen og inn til 
Gulsandlia ligger inne som godkjent kjørespor i Forvaltningsplanen, og at det må kunne 
påregnes at det blir gitt tillatelse til slik transport.  
Etter rådmannens vurdering vil omsøkt transport ikke representere noen vesentlig 
skade eller ulempe på natur eller naturmiljø, med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Rådmannen foreslår at Thomas Smestad 
får tillatelse til bruk av leiekjører for transport av byggematerialer med snøscooter fra 
Reinsåsen til Gulsandlia, samt   tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
aggregat og utstyr i forbindelse med byggeprosjektet. Det forutsettes at det blir gitt 
tillatelse til dette fra vernemyndighetene. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Thomas Smestad leier seter av Stig Roar Opseth i Gulsandlia ved Hornsjøen. Han søker om 
tillatelse til bruk av leiekjører for snøscootertransport av materialer i forbindelse med 
oppsetting av nytt uthus til sommeren. Materialene er klargjort og lagret på Reinsåsen og vil 



  
 
 

  
 
 

 

bli transportert derfra. Det søkes også om tillatelse til bruk av ATV med henger for transport 
av aggregat og utstyr til sommeren. Dette lags kjørespor fra Reinsåsen til Gulsandlia.  
Saken er behandlet av Langsua Nasjonalparkstyre 01.10.2019 og det er gitt tillatelse til bruk 
av leiekjører for transport av byggematerialer med snøscooter.  Spørsmålet vedr bruk av ATV 
for transport av utstyr mm til sommeren er ikke behandlet i ovenfor nevnte sak, men 
saksbehandler har vært i kontakt med nasjonalparkforvalter Ullring vedr dette, og han har gitt 
tilbakemelding om at kjøresporet fra Reinsåsen og inn til Gulsandlia ligger inne som godkjent 
kjørespor i Forvaltningsplanen, og at det må kunne påregnes at det blir gitt tillatelse til slik 
transport. 
  
Lovgrunnlaget 
Saker vedr motorferdsel i utmark som berører Langsua nasjonalpark med tilhørende 
verneområder skal behandles etter både de respektive vernebestemmelsene og etter 
motorferdselloven. Det er praksis at saker behandles etter de strengeste bestemmelsene først. 
Iht § 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag har Gausdal 
kommune godkjente leiekjørere som i ervervsmessig øyemed kan foreta transport av bagasje, 
materiell og utstyr mm mellom bilveg og hytte/seter. For slike transporter trenger man ikke 
egen tillatelse etter forskriften. Dette omfatter mindre mengder vedlikeholdsmateriell, men 
ikke mengden med materialer tilsvarende et nytt uthus. Slik transport må derfor behandles 
som dispensasjonssak etter § 6. Det følger likevel av § 5 at slike transporter bør foretas av de 
som har løyve for ervervsmessig kjøring. 
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. 
Det er et mål at byggematerialer til veiløse hytter og setrer blir transportert på vinterføret med 
snøscooter, slik at man unngår mest mulig barmarkskjøring. Langsua nasjonalparkstyre har 
gitt tillatelse til bruk av leiekjører for snøscootertransport og rådmannen viser til dette. 
Langsua nasjonalparkstyre har ikke behandles spørsmålet vedr bruk av ATV med henger for 
transport av nødvendig utstyr i forbindelse med byggeprosjektet. Saksbehandler har vært i 
kontakt med nasjonalparkforvalter Ullring vedr dette, og han har gitt tilbakemelding om at 
kjøresporet fra Reinsåsen og inn til Gulsandlia ligger inne som godkjent kjørespor i 



  
 
 

  
 
 

 

Forvaltningsplanen, og at det må kunne påregnes at det blir gitt tillatelse til slik transport. 
Etter rådmannens vurdering er transport med ATV med henger skånsomt mht slitasje på 
terreng og vegetasjon. Transporten foregår videre langs et etablert og godkjent kjørespor, hvor 
det kan tillates barmarkskjøring i forbindelse med drift og tiltak på setra.    
 
Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av leiekjører for snøscootertransport av 
byggematerialer, eller bruk av ATV for transport langs etablert kjørespor representere noen 
vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø, med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
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 Thomas Smestad tillatelse til bruk av leiekjører for snøscootertransport av 
byggematerialer, samt tillatelse til bruk av ATV for transport av nødvendig utstyr i 
forbindelse med byggeprosjektet. 
 
Tillatelsen gjelder for øvrig på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2019 og 2020. 
-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. 
- Tillatelsen til bruk av ATV gjelder langs etablert og godkjent kjørespor fra Reinsåsen til 
Gulsandlia. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Det må innhentes tillatelse til bruk av ATV etter vernebestemmelsene for Espedalen 
Landskapsvernområde.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Langsua Nasjonalparkstyre og Fylkesmannen i 
Oppland 
 


