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Kommunene i Sør-Trøndelag

Om motorferdsel i utmark - presiseringer av regelverket

Ut fra rapporter fra kontroller av motorferdsel i utmark utført av Statens
Naturoppsyn i de senere år, er det noen gjengangere blant de brudd på lov- og
regelverk som oppdages. Ut fra dette finner Fylkesmannen å presisere følgende
når det gjelder lovanvendelsen:

Transoort i jord- og skogbruk 

Etter lov om motorferdsel i utmark § 4 c) er motorferdsel tillatt i blant annet
jordbruks- og skogbruksnæring. Her er det bare kjøring som er nødvendig i
næringen som er tillatt og det må dreie seg om en reell næringsmessig
virksomhet med et visst omfang og inntektsmessig betydning. Kjøring til
hytte/seter som ikke er å betrakte som nødvendig i næringen er dermed ikke
tillatt, f.eks. rene fritidsturer med familien, selv om eieren av hytta/setra driver
et gårdsbruk. Slik transport vil kreve tillatelse etter motorferdselsforskriften § 5
c), eventuelt kan den skje som leiekjøring.

Skille mellom snøscooter og ATV/ATV med belter
Noen hjemler i lov og forskrift skiller på type motorkjøretøy som kan benyttes.
For eksempel gjelder motorferdselsforskriften § 5 kun for snøscooter, og ikke for
ATV eller ATV med belter. Dette tilsier at kommunen for eksempel ikke kan gi
tillatelse til transport til hytte etter forskriften § 5 c) for ATV eller ATV med
belter. Slik tillatelse må i tilfelle gis etter forskriften § 6.

Kontrollerbarhet av tillatelser
Et generelt problem ved kontroller er også kontrollerbarheten av tillatelsene. En
tillatelse bør være entydig når det gjelder kjøretrase, gjerne med kart, antall
turer og med kjørebok som må fylles ut før hver tur starter. Tillatelsen med
utfylt kjørebok må bringen med under hver tur. Er ikke dette på plass, er det
vanskelig å kontrollere om det kjøres i henhold til tillatelsen. Tillatelsen må også
gis til navngitte personer i samsvar med hvem tillatelsen kan gis til etter
regelverket, f.eks. til eier (som også kan innbefatte nærmeste familie som
ektefelle og barn) av hytte ved tillatelser etter forskriften § 5 c).

Med hilsen

Stein-Arne Andreassen (e.f.) Jan Erik Andersen
miljøverndirektør seniorrådgiver
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