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Retningslinjer for motorferdsel i utmark 

1. Ervervsmessig transport (leiekjøring) § 5a 
 
 

Ordningen med ervervsløyver fortsetter. Det lyses ut 12 løyver for tidsrommet  
01.01.2020 – 31.12.2023. 
 
Plikten til å føre kjørebok må understrekes ved tildeling av løyvene. Kjørebok skal sendes 
kommunen innen 15. mai hvert år. 
Administrasjonen foretar nødvendig utlysing. 

 
Ved tildeling av løyver skal det legges vekt på tilgjengelighet, skikkethet og om søkere 
tidligere har hatt ervervsløyve som ikke er misbrukt. Søkere som har snøscooter i annen 
næring skal prioriteres, men ikke på bekostning av tidligere løyvehavere som har vist seg 
skikket. 

 
For løyvehaver gjelder følgende vilkår i tillegg til de som gjelder for alle kommunale 
løyver: 

a) Innehaver har anledning til, og skal så langt råd er, ta på seg transportoppdrag for andre til de 
formål Nasjonal forskrift § 5a) angir. Videre har innehaveren anledning til å ta på seg oppdrag 
som er hjemlet direkte i lov eller forskrift. 

 
b) I tillegg til innehaver kan inntil to andre personer ha anledning til å kjøre på et løyve. 

Disse skal i tilfelle oppgis ved søknad. Løyvet skal kun nyttes med et kjøretøy samtidig. Er 
løyveinnehaveren et firma, forening eller lignende er lederen ansvarlig, og de som kjører skal 
ha med skriftlig tillatelse fra denne. 

 
c) Løyveinnehaveren er ansvarlig ovenfor kommunen for at vilkår og øvrig regelverk overholdes, 

også når det er andre som kjører for ham. (Strafferettslig er ulovlige forhold en sak mellom 
fører og påtalemyndighet). 

 
d) Det kan (og bør) opprettes vaktordning innen de ulike områdene. 
 
 

2. Funksjonshemmede med legeattest § 5b 
 
 

Ved slike søknader skal kommunen forlange en legeattest hvor det er tatt stilling til om 
søkeren er varig funksjonshemmet. Legeattester skal ikke overprøves av andre leger. 
Dispensasjon for kjøring til hytte gis med en begrensning på 10 tur/retur pr. år. 
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3. Hytteløyve (inkl. sæter og andre husvære i utmark) § 5c 

 
Etter skriftlig søknad kan det gis dispensasjon til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr 
mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknyttet brøytet bilveg for inntil 9 tur/retur pr. sesong. 
Kommunen skal i tillatelser etter bokstav c kartfeste eller på annen entydig måte angi hvilken 
trasé som skal benyttes. 
Det legges til grunn at nåværende praksis med tillatelse til vedkjøring etter forskriftens § 5e blir 
endret til å gjelde § 5c. 

Eiere av sæter/husvære i utmark gis tilsvarende mulighet for dispensasjon for kjøring som faller 
utenom kjøring i næring i Lov om motorferdsel § 4C. 
- Det er et vilkår at berørte grunneiere har gitt tillatelse til ferdsel over eiendommen. 
- Korteste vei fra vei til hytte/hus følges. 

 

4. Transport av ved § 5e 
 

Transport av ved etter § 5e gjelder for dem som skal hogge ved i nærheten av hytta. 
Ved søknad skal det opplyses hvilken eiendom det skal hogges på. Det kan bli gitt inntil 3 
kjøredager per år. 
 

5. Varighet 
 

Dispensasjonen gjelder fram til nye retningslinjer blir vedtatt i 2023. Løyvene følger varigheten til 
de en hver tid gjeldende retningslinjene. 

 
6. Dokumentasjon 

 
Det er krav om at reglene for føring av kjørebok følges. Kjørebok skal føres før kjøring starter, og 
skal føres hvert år løyve er gyldig. Kjørebok sammen med tillatelse skal til en hver tid kunne 
fremvises for kontroll. 

 

7. Vedlikehold og istandsetting av kulturminner  
 
 

For kjøring som ikke hører inn under § 4C i samband med vedlikehold og istandsetting av 
kulturminner (seteranlegg, høyløer og lignende), skal det gis tillatelse til all nødvendig kjøring i 
henhold til § 6. Dette gjelder kjøring på vinterføre. 

 
 
8. Tidsbegrensninger  

 

For dispensasjoner gitt etter forskriftens §§ 3d og 5. 

 
- Siste kjøredag på våren er 20. april. I de år 20. april er før 2. påskedag settes siste kjøredag til 2. 

påskedag 

- Generelt kjøreforbud alle dager fra kl. 22.00 til kl. 07.00 

- Kjøreforbud lørdag kl. 16.00 til søndag kl. 15.00 

- Kjøreforbud fra julaften kl. 1700 til 2. juledag kl. 1500 

- Kjøreforbud fra nyttårsaften kl. 1700 til 1. nyttårsdag kl. 1500 

- Kjøreforbud skjærtorsdag fra kl. 1600 til påskeaften kl. 0700 

- Lørdag før palmesøndag kjøreforbud etter kl. 2200 
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9. Motorferdsel i Trollheimen landskapsvernområde 

 
- Søknad om kjøring inn i Trollheimen landskapsvernområde sendes til kommunen. Kart over 

kjøretrase vedlegges søknaden. 
Dersom kjøringen ikke trenger tillatelse etter motorferdselloven sendes søknaden direkte til 
verneområdestyret. 

- Søknaden oversendes verneområdestyret som strengeste myndighet for særlovsbehandling. 
Verneområdeforvalter sender kopi av vedtak til kommunen. Behandling etter 
motorferdselloven av kommunen forutsetter positivt vedtak fra verneområdestyret.  

- Verneområdeforvalter utsteder kjørebok. Denne returneres verneområdeforvalter.  
 

10. Barmark  
 
For motorisert ferdsel i utmark på barmark, gitt etter Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 6, gjelder følgende retningslinjer. 
 
1. Kjøring på barmark skal ikke erstatte transport som kan foregå om vinteren med snøscooter eller 

lignende. 
2. All transport skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker. 
3. Uten godkjenning av riktig forvaltningsmyndighet skal det ikke forekomme kjøring innenfor 

naturvern- eller viltområder av regional og høyere verdi, jfr. Naturbase. 
4. Det skal ikke legges opp til kjøring som kan forstyrre dyrelivet i hekke - /yngletiden. 
5. Kjøring i perioder med mye nedbør må unngås. 
6. Det sendes melding til kommunen før hver transport, slik at en representant fra 

administrasjonen på forhånd skal kunne inspisere kjøreruten. 
7. Oppstår skade på terrenget er vedkommende som forvolder den ansvarlig for dette. Kjøring skal 

avbrytes og kommunen varsles. Den som forvolder skaden er selv ansvarlig for å utbedre denne. 
8. Generelt kjøreforbud alle dager fra kl. 2200 til kl. 0700. 
9. Kjøreforbud på dager før søn- og helligdager fra kl. 1600 til første dag etter søn- og helligdag kl. 

0700. 
10. Det er et vilkår at berørte grunneiere har gitt tillatelse til ferdsel over eiendommen. 
 
 

11.  Brudd på retningslinjene 
 
Brudd på retningslinjene vil kunne føre til inndragning av tillatelse og nekt av dipensasjon for en viss 
periode. 
 
 


