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FORORD
Denne veilederen er ment som hjelp for medlemsforeningene i arbeidet med å søke om og rapportere over 
tillatelser til motorferdsel i utmark til drift og vedlikehold av DNTs hytte- og rutenett. Den vil først og fremst 
fokusere på snøskuterkjøring, men vil også omhandle båt- og helikoptertransport og gi en kort omtale av 
bruk av droner. Barmarkskjøring er ikke tema i veilederen da barmarkskjøring utenfor vei i utgangspunktet 
ikke er tillatt i DNTs virksomhet.

Motorferdselregelverket er komplisert, og veilederen skal bidra til at det blir enklere for 
medlemsforeningene å sette seg inn i gjeldende regler. Hva sier regelverket, hvordan skal det forstås 
og hva er den enkleste og mest ryddige måten å søke og rapportere på for medlemsforeningene?

I verneområder gjelder egne regler, og det må i tillegg til behandling etter motorferdsellovverket, 
søkes om dispensasjon fra aktuell verneforskrift. Ca 25 % av DNTs hytter ligger i verneområder.

Motorferdsel i utmark krever også tillatelse fra grunneier eller den som forvalter grunneierrollen.

Veilederen har blitt til gjennom en bred medvirkningsprosess der både medlemsforeningene og 
andre relevante aktører har kommet med innspill og bidrag. Den Norske Turistforening vil rette 
en ekstra takk til Miljødirektoratet for å ha tatt seg tid til å komme med råd og korrigeringer til 
veilederen. Veilederen er ført i pennen av Eva Lill Kvisle, fagsjef naturforvaltning i DNT sentralt.

Digital versjon av veilederen vil ligge tilgjengelig på nett og jevnlig bli oppdatert.

Nils Øveraas
generalsekretær, Den Norske Turistforening, desember 2017
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SAMMENDRAG
 – DETTE MÅ DU VITE OM MOTORFERDSEL I UTMARK

Når må DNTs medlemsforeninger søke om tillatelse fra kommunen?
• Det kan kjøres snøskuter på direktehjemmel (uten å søke kommunen) til frakt av materiell, utstyr og 

arbeidsfolk i tråd med byggesøknad/byggetillatelse (§ 3 d i motorferdselforskriften / nasjonal forskrift)
og til opparbeiding og preparering av skiløyper når det gjøres av kommune, hjelpekorps, idrettslag, turlag 
eller turistbedrifter (§ 3 e i nasjonal forskrift). Det anbefales likevel at kommunen orienteres om kjøringen.

• Det kan kjøres snøskuter på direktehjemmel (uten å søke kommunen) til betjente DNT-hytter (med 
hjemmel i § 3 c i nasjonal forskrift) dersom transporten er nødvendig for driften. Det anbefales likevel å 
sende en orientering til kommunen om slik transport.

• Det må søkes kommunen for å kjøre snøskuter til selvbetjente og ubetjente DNT-hytter (med hjemmel i  
§ 6 i nasjonal forskrift).

• Det kan kjøres motorbåt på direktehjemmel (uten å søke kommunen) på innsjøer som er to 
kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn to kvadratkilometer dersom 
disse inngår som del av et farbart vassdrag. Vær oppmerksom på at kommunen har adgang til å regulere 
bruk av motorfartøy på større vann, og at den enkelte kommune kan ha egne reguleringer.

• Det må søkes kommunen om dispensasjon for bruk av motorbåt på innsjøer som er mindre enn to 
kvadratkilometer (med hjemmel i § 6 i motorferdselloven).

• Det må søkes kommunen om tillatelse til å starte-/lande med helikopter. Det er fastslått at helikopterslipp 
høyere enn 15 meter fra bakken ikke trenger kommunal landingstillatelse.

• Innenfor Oslomarka kan det i tråd med markaloven § 10, pkt 5, brukes motorkjøretøy på 
direktehjemmel til drift og vedlikehold av DNT-hytter (på vilkår som beskrevet i § 10). DNT anbefaler at 
kommunen orienteres om kjøringen.

• Innenfor Oslomarka kan det på direktehjemmel, i tråd med markaloven § 10, pkt, 9 og 10, gjøres 
vedlikehold av løyper eller anlegg av nye løyper (på vilkår som beskrevet i § 10). DNT anbefaler at 
kommunen orienteres om kjøringen.

Når må DNTs medlemsforeninger søke om tillatelse fra nasjonalparkstyre
 (eventuelt fylkesmann)?

• Har en DNT medlemsforening behov for å bruke snøskuter, motorbåt, helikopter eller droner i 
et verneområde, må det søkes nasjonalparkstyre (eventuelt verneområdestyre/fylkesmann) om 
dispensasjon fra aktuell verneforskrift. Dette gjelder også for verneområder i Oslomarka.

Når må det innhentes grunneiertillatelse (tillatelse fra fjellstyre)?
• Har en DNT medlemsforening behov for å bruke snøskuter, motorbåt eller helikopter i utmark, må det 

innhentes grunneiertillatelse eller tillatelse fra fjellstyre hvis bruken er i statsallmenning i Sør- eller 
Midt-Norge.

• Det er ikke et absolutt krav med skriftlige grunneieravtaler, men skal tillatelsene ha noen verdi ved 
oppsyn og kontroll, må de være skriftlige.

Hvor lenge varer en tillatelse?
• Det kan gis flerårige tillatelser (inntil fem år) til motorferdsel i utmark og vassdrag.
• Grunneiertillatelsene kan vare lenger
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InnlednIng
Den Norske Turistforenings (DNTs) medlemsforeninger har ansvar for til sammen ca 550 hytter (betjente, 
selvbetjente og ubetjente), over 22.000 km merkede stier og ca 5000 km kvistede vinterruter for 
allmennheten. Dette innebærer at medlemsforeningene har behov for å bruke motorkjøretøyer i utmark til 
å frakte materialer, varer, ved og gass til hytter og til å frakte kvister, skilt etc. til drift og nyetablering av ruter. 
Medlemsforeningenes hytter, omtales i denne veilederen som DNT-hytter.

DNT har siden etableringen i 1868  arbeidet for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Dette er i 
dag forankret i formålsparagrafen. Stille natur er et varemerke for Norge og blir høyt profilert i DNT. Ett av fem 
hovedmål i vedtatt «Natur -og miljøvernstrategi for DNT 2017-2019» er: Gjøre det mulig å oppleve stille 
områder ved å sørge for at lydene i naturen selv er rådende i norsk natur.

Ettersom DNT arbeider aktivt for stille og uforstyrret natur, er det viktig at vi i arbeidet med drift av hytter og 
ruter alltid opptrer ryddig og som en ansvarlig samfunnsaktør.

generelt om lov om motorferdsel 
I utmark og vassdrag
«Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag» (motorferdselloven) skal regulere motorferdselen i utmark og 
vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen (§ 1).

§ 2 i loven, første avsnitt, definerer motorferdsel som bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, 
snøskuter og lignende) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og 
start med motordrevet luftfartøy.

Utmarksdefinisjonen i motorferdselloven er litt forskjellig fra definisjonen i friluftsloven. § 2 i motorferdselloven, 
andre avsnitt definerer utmark som udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1 a første ledd ikke regnes som 
innmark eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, 
regnes i denne lov som utmark. Vei i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil, anses i denne lov som 
utmark. Det samme gjelder opparbeidet vei som ikke er brøytet for kjøring med bil.

Hovedregelen i loven er at motorferdsel i utmark er forbudt, men loven definerer tilfeller der motorferdsel 
likevel er tillatt eller kan tillates.

Motorferdsel i utmark skal alltid foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø 
og mennesker. Dette står i § 8.

Bruken av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag reguleres i «forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag» (nasjonal forskrift).

generelt om motorferdsel I verneområder
Områder som er vernet etter naturmangfoldloven (blant annet nasjonalparker, landskapsvernområder 
og naturreservater) har egne verneforskrifter. § 48 i naturmangfoldloven gir forvaltningsmyndigheten 
hjemmel til å gi dispensasjon fra verneforskrifter dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og 
ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

Motorferdsel til drift av DNT-hytter og ruter i verneområder krever dispensasjon fra aktuell verneforskrift, 
og det må sendes inn dispensasjonssøknad til vernemyndigheten (som vanligvis er nasjonalparkstyret). Slik 
dispensasjon kommer i tillegg til eventuell kommunal tillatelse etter motorferdselforskrift eller lov.
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snøskuterkjørIng I utmark tIl drIft av hytter og ruter

Kommunal tillatelse
§ 3 i «forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» (nasjonal forskrift) lister opp de tilfel-
lene der det kan benyttes motorkjøretøy på vinterføre i utmark på direktehjemmel (dvs. uten å søke kommunen).

Når det ikke kan kjøres på direktehjemmel, må det søkes kommunen om dispensasjon med hjemmel i § 6 i 
nasjonal forskrift.

§ 3, bokstav d i nasjonal forskrift gir direktehjemmel til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til 
bygging i samsvar med byggetillatelse.

§ 3, bokstav e gir direktehjemmel til opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten 
og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.

§ 3, bokstav c gir direktehjemmel til transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og 
serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilvei.

Denne bestemmelsen (§ 3 c) har blitt tolket og praktisert ulikt både av kommuner og fylkesmenn. Det har derfor 
vært behov for en avklaring av hva som inngår i turistanleggdefinisjonen, og hva som ligger i nødvendig drift.

Miljødirektoratet har foretatt en vurdering av hvordan § 3 c skal forstås. Vurderingene fremgår av brev datert 
2. mai 2017 til DNT sentralt. Tilsvarende brev er sendt til alle landets fylkesmenn, og Miljødirektoratet har 
lagt ut info om dette på miljøkommune.no. Brevet ligger som vedlegg til denne veilederen.

BRUK AV SNØSKUTER TIL DRIFT AV DNT-HYTTE. FOTO: DNT OSLO OG OMEGN

http://miljøkommune.no
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Hovedkonklusjonene fra Miljødirektoratet er:

• Det kan kjøres snøskuter på direktehjemmel til betjente DNT-hytter dersom transporten er 
nødvendig for driften

• Det må søkes kommunen for å kjøre snøskuter til selvbetjente og ubetjente DNT-hytter

• Det kan søkes om flerårige tillatelser (inntil fem år)

For å vurdere om transporten er nødvendig for driften av hytta, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes forhold 
som blant annet avstand til vei og hvor tung lasten er (Miljødirektoratet).

Tillatelse fra nasjonalparkstyre / verneområdestyre / fylkesmann
Motorferdsel i verneområder til drift av DNT-hytter og ruter krever, i tillegg til kommunal tillatelse, tillatelse 
fra vernemyndigheten.

Forvaltning av nasjonalparker og andre store og sammenhengende verneområder skal som hovedregel skje 
gjennom et interkommunalt nasjonalparkstyre/ verneområdestyre. Hver kommune velger sin representant 
til styret. Dersom et flertall av kommunene ikke ønsker lokal forvaltning, er det fylkesmannen som har 
forvalterrollen. Mindre verneområder forvaltes vanligvis av fylkesmannen.

Alle verneområder har egne forskrifter, og der det er behov for å kjøre snøskuter til drift og vedlikehold av 
hytter og ruter, må det søkes om dispensasjon fra verneforskriften. Slik søknad sendes til det lokale nasjonal-
parkstyret (fylkesmann dersom det ikke finnes nasjonalparkstyre). Enkelte verneområder har søknadsfrister 
som må overholdes for å få søknaden behandlet, og flere kommuner har søknadsskjema for søknad om 
tillatelse til motorferdsel i verneområder tilgjengelig på sine nettsider. Det er derfor viktig å sjekke ut dette 
lokalt.

Rapportering
Rapportering må sendes inn i tråd med vilkår i tillatelser og innen fastsatte frister. Det er viktig å lage gode 
rutiner slik at frister ikke «glipper».

Dersom man ikke rekker en rapporteringsfrist, er det alltid mulig å spørre om utsatt frist. Dette må gjøres i 
god tid, og det må selvsagt begrunnes hvorfor man ikke rekker fristen.

Tillatelse fra grunneier
Motorferdsel i utmark krever grunneiers samtykke. Grunneier og bruker har adgang til å forby eller 
begrense motorferdsel på sin eiendom. Dette er presisert i motorferdselloven § 10. Når det gjelder tomter 
som DNT fester, er utgangspunktet at det også her kreves samtykke fra grunneier. Dette kan likevel variere 
noe, avhengig av den enkelte festeavtale og av praksis.

Den største grunneieren i fjellet er Statskog. I statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge var det opprinnelig 
Statskog som forvaltet grunneierens rolle når det gjaldt motorferdsel. Den 19. juni 2015 ble det gjort 
endringer i § 12 i fjellova, og retten til å gi grunneiertillatelse til motorferdsel i statsallmenningene ble 
flyttet fra Statskog til det lokale fjellstyret. Før fjellstyret tar en avgjørelse, skal Statskog SF, og i tilfelle 
allmenningsstyret, få anledning til å uttale seg i saken (§ 12 i fjellova).

Flere medlemsforeninger i Sør- og Midt-Norge har flerårige dispensasjoner til motorferdsel (snøskuter) 
i statsallmenninger. Her er det viktig å etablere god kontakt med aktuelt fjellstyre og bli enig om 
saksbehandling og kjøreregler.
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Oppsummering – nødvendige tillatelser og rapportering
Det kan kjøres snøskuter på direktehjemmel (uten å søke kommunen) til frakt i tråd med byggesøknad/
byggetillatelse (§ 3 d i nasjonal forskrift) og til opparbeiding og preparering av skiløyper når det gjøres av 
kommune, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter (§ 3 e). Det anbefales likevel at kommunen 
orienteres om kjøringen. Går traseene gjennom verneområder, må det søkes til nasjonalparkstyret 
(fylkesmann dersom det ikke finnes nasjonalparkstyre), og det må alltid innhentes grunneiertillatelse 
(tillatelse fra lokalt fjellstyre hvis det skal kjøres i statsallmenninger i Sør- eller Midt-Norge).

Det kan kjøres snøskuter på direktehjemmel (uten å søke kommunen) dersom transporten er nødvendig 
for drift av betjente DNT-hytter som ikke ligger til brøytet bilvei. Det anbefales at kommunen orienteres 
om kjøringen og vurderingen som er gjort. Hvis hytta ligger i et verneområde, må det søkes til 
nasjonalparkstyret (fylkesmann dersom det ikke finnes nasjonalparkstyre), og det må alltid innhentes 
grunneiertillatelse (tillatelse fra fjellstyre hvis det er statsallmenning).

For ubetjente og selvbetjente DNT-hytter må det søkes både om kommunal tillatelse og om tillatelse fra 
nasjonalparkstyre / fylkesmann (hvis hytta ligger i et verneområde), og det må innhentes tillatelse fra grunn-
eier eller fjellstyre.

Det er viktig å sjekke saksbehandlingstid for de ulike fjellområdene da dette varierer fra kommune til kom-
mune. Enkelte verneområder har søknadsfrister som må overholdes for å få søknaden behandlet, så det er 
viktig å sjekke ut dette lokalt. Generelt bør alle søknader sendes inn tidlig slik at man rekker å få søknaden 
ferdigbehandlet før sesongstart.

Det anbefales å søke om flerårige tillatelser (3-5 år), og for at tillatelsene skal ha noen verdi ved oppsyn og 
kontroll, må de være skriftlige.

Flere kommuner har søknadsskjema for søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark og vassdrag eller 
i verneområder tilgjengelig på sine nettsider. Det anbefales å sjekke dette og benytte seg av eventuelle 
søknadsskjema der det finnes.

Det er også viktig å overholde krav og frister som settes til rapportering.

Fremtidige forenklinger
DNT sentralt vil jobbe for en bedre samordning av søknadsregimet i verneområder. Vi mener det bør 
etableres en praksis over hele landet der det holder å sende inn søknad til kommunen der kjøring skal skje. 
Det bør være kommunens oppgave å oversende søknaden til nasjonalparkstyret. Hvis nasjonalparkstyret 
innvilger dispensasjon fra aktuell verneforskrift, behandler kommunen søknaden etter regelverket for 
motorferdsel i utmark.

DNT vil jobbe for en praksis i medlemsforeningene der lokalt fjellstyre settes som kopimottaker når det 
søkes kommunen, dersom kjøringen skal skje i statsallmenning.

Bruk av § 35 i friluftsloven til opparbeiding / preparering av skiløyper
Avtaler med grunneiere om bruk av snøskuter til preparering av skiløyper på deres eiendom, baserer seg 
på frivillighet. Som det fremgår av motorferdselloven § 10, kan grunneier forby eller begrense motor-
ferdsel på sin eiendom.

§ 35 i friluftsloven omhandler «tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark». Som det står i lovteksten, 
kan kommunen varde og merke opp ruter og turstier i utmark, og kommunen kan gi organisasjoner 
som har til formål å fremme reise- og friluftsliv, rett til å varde og merke opp ruter og turstier i utmark. 
Departementet kan gi regionale organisasjoner som har til formål å fremme reise- og friluftsliv, den samme 
retten for ruter og turstier som berører flere kommuner. Slik rett til å varde og merke ruter og turstier i 
utmark kan utøves uten forutgående skjønn.

§ 35 kan i visse tilfeller også muligens anvendes til maskinpreparering av skiløyper over grunn hvor 
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grunneier nekter slik tillatelse. Dette fremgår av «Rundskriv T-3/07; Om lov om friluftslivet». I rundskrivets 
kapittel 8.3 står det følgende: «Miljøverndepartementet har antatt at bestemmelsen gir mulighet for å 
tillate maskinpreparering av skiløyper, der grunneier har nektet motorferdsel».

Miljødirektoratet understreker at hovedregelen er frivillige avtaler med grunneier. Dersom det vurderes å 
bruke § 35 til løypekjøring, må man huske på:

• En må forhandle med grunneier for å forsøke å komme frem til en frivillig ordning.
• En må sjekke at det ikke er viltfaglige eller andre hensyn som taler imot det.
• Det må være et faktisk behov. Hvis det er et stort løypenett fra før, er det ikke sikkert det er nødvendig 

med denne ekstra løypen.

Når det gjelder stikking av vinterløyper med snøskuter der grunneier nekter kjøring, vurderer direktoratet det slik at 
det ikke ligger føringer, verken i loven, forarbeidene eller rundskrivet om at §35 kan brukes til stikking av løyper.

Bruk av leiekjørere
Ved å bruke leiekjørere, støtter man opp om lokal verdiskapning/næringsutvikling. Fastboende som har fått 
tillatelse fra kommunen til å ta på seg leiekjøringsoppdrag etter forskriften § 5a, kan foreta:

• transport mellom bilveg og hytte
• tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
• transport for massemedia på reportasjeoppdrag
• transport av funksjonshemmede
• transport av ved
• transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrift § 6

Slik tillatelse gjelder enten for et avgrenset område eller for bestemte traseer og for ulik varighet.
Hvis en medlemsforening velger å bruke leiekjører, vil det ikke være nødvendig å innhente tillatelse for de 
fem første transportformålene over. Når det gjelder transport etter dispensasjon i medhold av § 6, må det 
avklares om det er medlemsforening eller leiekjører som søker.

Skal det kjøres i et verneområde, må medlemsforeningen forsikre seg om at leiekjører har innhentet 
tillatelse etter aktuell verneforskrift, eller de må søke selv.

Anbefaling
Det anbefales alltid å vurdere bruk av leiekjørere. Ved å bruke leiekjørere støtter man opp om lokalt næringsliv, 
og man slipper vanligvis å søke om kommunal tillatelse. Undersøk alltid om det er innhentet dispensasjon fra 
aktuell verneforskrift hvis det skal kjøres i et verneområde, eller søk selv om dispensasjon fra verneforskrift.

Bekledning / merking av snøskuter
Det er ulik praksis på om de som kjører for DNT har T-merket bekledning / vest / armbånd og/eller T- mer-
ket snøskuter (klistremerke eller vimpel).

Fordelen med slik bekledning eller merking er at alle som møter snøskuteren ser at det er DNT som er ute 
på oppdrag. Det oppleves ofte som mer positivt blant turfolk å møte en snøskuter som frakter ved eller annet 
utstyr til en DNT-hytte enn å møte noen man er usikker på om har tillatelse til å kjøre snøskuter.

Med T-merket tøy eller snøskuter påhviler det sjåføren et enda større ansvar i forhold til rollen vår som en 
ansvarlig samfunnsaktør. Det er nok bare unntaksvis at dette vil utgjøre noen forskjell, men man kan ikke 
utelukke at det i enkelte tilfeller kan bety mindre kjøring.

Anbefaling
Det anbefales at de som kjører i regi av DNT har på seg T-vest, armbånd eller lignende og / eller har 
T-merket snøskuter. Hvis det er Røde Kors som kjører, er T-merking unødvendig.
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helIkoptertransport I utmark tIl drIft av hytter og ruter

Helikoptertransport er kostbart og støyende, men effektivt fordi store mengder varer, materialer etc kan frak-
tes på kort tid. Ett helikopterslipp kan erstatte mange turer med snøskuter. Helikoptertransport kan også være 
nødvendig pga lite snø. Av og til er derfor helikoptertransport det beste og kanskje det eneste alternativet.

Motorferdselloven omhandler landing og start med helikopter, men ikke selve flyvningen.

§ 5 i motorferdselloven gir kommunene adgang til å lage forskrift om landing og start med luftfartøy på 
bestemte steder i utmark og vassdrag. Det må derfor sjekkes om aktuell kommune har laget en slik forskrift 
og hva som eventuelt står i den lokale forskriften.

Det er laget en egen forskrift for hva som ikke kan innlemmes i en slik lokal forskrift; «forskrift om bruk av 
kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - forbud mot helikopterskiing og lik-
nende». §1 i denne forskriften sier følgende: Det er ikke adgang til å legge ut til landingsplasser fjelltopper, 
utsiktspunkter, breer og andre liknende steder, som bare har interesse i forbindelse med helikopterskiing, 
for kortvarig opphold, som utgangspunkt for dagsturer, eller for liknende formål. Denne forskriften er neppe 
relevant for DNTs drift av hytter, men kan være greit å kjenne til.

De færreste kommuner har lokal forskrift om landing og start med luftfartøy. Når det søkes om 
tillatelse til landing med helikopter, må kommunen da behandle søknaden med hjemmel i § 6 
(dispensasjonshjemmelen) i motorferdselloven. § 6 i loven gir kommunen etter søknad, anledning til å 
tillate bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke er hjemlet i loven, men det må foreligge særlige 
grunner. Slik tillatelse kan gis for bestemte anledninger eller tidsrom, og kommunen kan sette vilkår for 
tillatelsen.

FRAKT AV UTEDO TIL VASSTINDBU. FOTO: PETTER W. SELE
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Helikopterslipp høyere enn 15 meter fra bakken trenger ikke landingstillatelse. Dette ble fastslått i høyeste-
rettsdom fra 2012. Her ble jaktlag som hadde gjennomført helikopterfrakt av hjort, men aldri var nærme-
re bakken enn 15 meter, frifunnet. Lenke til rettsavgjørelsen: 

https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Avgjorelser-2012/Alle-
avgjorelser-/Forstaelsen-av-motorferdselloven-10-juni-1977-nr-82--2/

Det antas at det for tilfeller som er helt tilsvarende rettsavgjørelsen over, heller ikke kreves tillatelse fra grunneier.

I verneområder må det i tillegg til kommunal tillatelse, søkes nasjonalparkstyre (eventuelt fylkesmann) om 
tillatelse til landing. De fleste verneområder har også forbud mot lavtflyvning 300 meter over bakken, og 
slik flyvning vil kreve dispensasjon.

Start og landing med helikopter krever også grunneiertillatelse (tillatelse fra lokalt fjellstyre i statsallmen-
ninger i Sør- og Midt-Norge). Dette er grundigere omtalt under snøskuterkapittelet.

Når det gjelder tomter som DNT fester, er utgangspunktet at det også her kreves samtykke fra grunneier. 
Dette kan likevel variere noe, avhengig av den enkelte festeavtale og av praksis.

Rapportering
Rapportering må sendes inn i tråd med vilkår i tillatelser og innen fastsatte frister. Det er viktig å lage gode 
rutiner slik at frister ikke «glipper».

Dersom man ikke rekker en rapporteringsfrist, er det alltid mulig å spørre om utsatt frist. Dette må gjøres i 
god tid, og det må selvsagt begrunnes hvorfor man ikke rekker fristen.

Oppsummering - bruk av helikopter i utmark til drift av hytter og ruter
Sjekk om aktuell kommune har lokal forskrift for landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark 
og vassdrag. Søk om start- og landingstillatelse, og hent inn grunneiertillatelse (tillatelse fra lokalt fjellstyre 
i statsallmenninger i Sør- og Midt-Norge). Helikopterslipp høyere enn 15 meter fra bakken trenger ikke 
kommunal landingstillatelse, men som hovedregel må det innhentes tillatelse fordi man trenger tillatelse til 
å starte helikopteret. Er det et verneområde, må det i tillegg søkes nasjonalparkstyre (fylkesmann dersom 
det ikke er nasjonalparkstyre) om dispensasjon fra vernebestemmelser. Mange verneområder har forbud 
mot lavtflyvning.

 https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Avgjorelser-2012/Alle-avgj
https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Avgjorelser-2012/Alle-avgjorelser-/Forstaelsen-av-motorferdselloven-10-juni-1977-nr-82--2/
https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Avgjorelser-2012/Alle-avgjorelser-/Forstaelsen-av-motorferdselloven-10-juni-1977-nr-82--2/
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Båttransport I utmark tIl drIft av hytter og ruter

Enkelte ganger er båttransport den mest effektive og kanskje eneste måten å få fraktet inn varer etc til 
hytter. Motorferdselloven § 4 gir direktehjemmel til ferdsel med motorfartøy på innsjøer som er to 
kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn to kvadratkilometer dersom 
disse inngår som del av et farbart vassdrag. Kommunene kan lage strengere lokale regler dersom de ønsker 
det, så man må alltid sjekke om det finnes lokale forskrifter.

§ 5 i loven gir kommunen hjemmel til å gi forskrift om adgang til bruk av motorfartøy på innsjøer mindre 
enn to kvadratkilometer, men det må foreligge særlige grunner som angis i forskriften.

§ 6 i loven gir kommunen etter søknad, anledning til å tillate til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som 
ellers ikke er hjemlet i loven, men det må foreligge særlige grunner. Slik tillatelse kan gis for bestemte 
anledninger eller tidsrom, og kommunen kan sette vilkår for tillatelsen.

Også for motorbåter gjelder at det i tillegg må søkes nasjonalparkstyre (fylkesmann dersom det ikke eksis-
terer nasjonalparkstyre) i verneområder. Verneforskrifter og / eller forvaltningsplaner setter ofte begrens-
ninger til motorstørrelse. I tillegg må det innhentes grunneiertillatelse (tillatelse fra lokalt fjellstyre i statsall-
menninger i Sør- og Midt-Norge). Krav til grunneiertillatelse til motorisert ferdsel på vassdrag er forankret i 
vannressursloven § 16  første ledd, bokstav d.

Rapportering
Rapportering må sendes inn i tråd med vilkår i tillatelser og innen fastsatte frister. Det er viktig å lage gode 
rutiner slik at frister ikke «glipper».

VED GJENDE ER FRAKT MED BÅT ET GODT ALTERNATIV. FOTO: PER ROGER LAURITZEN
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Dersom man ikke rekker en rapporteringsfrist, er det alltid mulig å spørre om utsatt frist. Dette må gjøres i 
god tid, og det må selvsagt begrunnes hvorfor man ikke rekker fristen.

Oppsummering - motorbåttransport i utmark til drift av hytter og ruter
På innsjøer som er to kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn to 
kvadratkilometer dersom disse inngår som del av et farbart vassdrag, kan det som hovedregel kjøres motorbåt 
uten å søke om kommunal tillatelse. Er det behov for å bruke motorbåt på andre vassdrag, må det søkes om 
dispensasjon. Ligger innsjøen/vassdraget i et verneområde, må det søkes nasjonalparkstyre (fylkesmann 
dersom det ikke eksisterer nasjonalparkstyre). Verneforskrifter og / eller forvaltningsplaner setter ofte 
begrensninger til motorstørrelse. Det må alltid innhentes grunneiertillatelse / tillatelse fra lokalt fjellstyre.

egne regler for motorferdsel I oslomarka
Oslomarka omfattes av «lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner» (markaloven). Lovens 
geografiske avgrensning er beskrevet i lovens § 2 og synliggjort på «Miljøverndepartementets digitale kart 
«Markagrensen» datert 2. april 2009» (§ 2 i markaloven).

Markaloven har egne bestemmelser om motorferdsel i utmark, som går foran nasjonal «forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag». Dette er avklart med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Markaloven § 10  sier blant annet følgende:
All motorferdsel i utmark og vassdrag mv. skal foregå varsomt og på tidspunkter som i minst mulig grad 
medfører ulemper for friluftslivet, skader i terrenget eller forstyrrelser for dyrelivet. På disse vilkår er 
nødvendig motorferdsel tillatt i forbindelse med:
5. drift og vedlikehold av hytter som er åpne for allmennheten,
9. vedlikehold av eksisterende løyper,
10. anlegg av nye løyper og utvidelser av eksisterende løyper som er godkjent etter denne lov.

Oppsummering - motorferdsel i Oslomarka til drift av hytter og ruter

• På de vilkår som fremgår av § 10 i markaloven, kan det brukes motorkjøretøy til drift og vedlikehold av 
DNT-hytter innenfor markagrensen, uten å søke om kommunal tillatelse. DNT anbefaler at kommunen 
orienteres om kjøringen.

• Det trengs ikke kommunal tillatelse til vedlikehold av løyper eller anlegg av nye løyper som beskrevet i 
lovens § 10, pkt 9 og 10. (så lenge vilkår i § 10 overholdes). DNT anbefaler at kommunen orienteres 
om kjøringen.

• Hvis kjøringen skal foregå i verneområder, må det alltid søkes vernemyndigheten om dispensasjon fra 
aktuell verneforskrift.

• Hvis det på vei til Oslomarka, skal kjøres i utmarka (eller gjøres tiltak som beskrevet i § 10, pkt 9 eller 10), 
må det søkes om kommunal tillatelse, etter nasjonal forskrift.

• All motorferdsel i Oslomarka krever tillatelse fra grunneier.
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Bruk av droner

Det har de siste årene vært økende interesse omkring bruk av droner i utmark. Medlemsforeningene kan 
ønske å bruke droner til å markedsføre og dekke for eksempel arrangement, ruter, landskap og hytter.

Bruk av droner regnes ikke som motorferdsel så lenge dronene ikke frakter personer eller gods. Droner 
omfattes derfor ikke av motorferdselregelverket.

1. januar 2016 kom det en egen forskrift for bruk av droner. § 52 i forskriften gjelder for all dronebruk og 
omhandler sikkerhetsavstander og maksimal flygehøyde. Her står også at all flyging må skje på en hensyns-
full måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er 
til sjenanse for allmennheten.

Droneregelverket er komplisert. Det gis ikke noen utfyllende veiledning om regelverket her, men en påmin-
ning om at medlemsforeningene må forsikre seg om at regelverket følges. Det gjelder også om man leier 
inn andre til å utføre oppdrag.

Fordi droner kan være støyende og forstyrrende for dyrelivet og for andre friluftslivsbrukere, vil det ofte være 
i strid med verneforskrifter. Alle verneområder har egne verneforskrifter som må sjekkes hvis det er ønskelig 
å bruke droner i verneområder. Sannsynligvis har verneområdet bestemmelser som forbyr forstyrrelser av 
dyreliv og andre frilufslivsbrukere, og da må det søkes nasjonalparkstyret, eventuelt fylkesmann, om dispen-
sasjon fra verneforskriften.

Dronebruk vil også reise problemstillinger som gjelder hensynet til personopplysningsloven og ånds-
verksloven, dersom det blir filmet eller tatt bilder med tanke på offentliggjøring og bruk i ulike medier.

DRONER KAN FORSTYRRE NATUROPPLEVELSEN. FOTO: IDA ANGELTVEIT
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vIktIge samarBeIdsaktører
Kommunene er sentrale samarbeidsaktører i friluftslivsarbeidet generelt og spesielt i arbeidet med å inn-
hente tillatelser til motorferdsel i utmark til nytteformål. God dialog bidrar til forståelse, tillit og respekt for 
hverandre og gir vanligvis større fleksibilitet og forutsigbarhet.

Andre viktige samarbeidsaktører er grunneiere eller de som forvalter grunneierrollen. Statskog er en stor 
grunneier av utmarka og en viktig aktør og samarbeidspart. I statsallmenningene i Sør og Midt- Norge er 
det fjellstyrene som forvalter grunneierrollen. Tidligere var det Statskog som gjorde det.

I villreinområder og innenfor tamreindistrikter, er disse aktørene viktige samarbeidsparter som det forutset-
tes at det etableres god dialog med.

Mer om fjellstyrene og om samarbeidsavtale mellom DNT, Statskog og NFS
Det er 94 fjellstyrer i Norge, og Norges Fjellstyresamband (NFS) er interesseorganisasjon for disse. Fjellsty-
rene forvalter all jakt, fangst og fiske på statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge. I tillegg driver de tilrette-
legging for friluftsliv og har blant annet nesten 400 hytter til utlån og utleie.

Det ble i 2015 inngått ny 5-årig samarbeidsavtale mellom DNT, Statskog og NFS. Avtalen bygger på parte-
nes virksomhet innen friluftsliv og naturforvaltning i statsallmenninger og på annen statsgrunn, og videreutvik-
ling og styrking av samarbeidet. Et sentralt mål i avtalen er å utvikle et bærekraftig, aktivt friluftsliv og bidra til 
lokal verdiskaping. Ett av samarbeidspunktene i avtalen er: «Minst mulig forstyrrende motorisert ferdsel».
 

motorferdsel I utmark - anBefalInger tIl 
medlemsforenIngene
I tillegg til nødvendige tillatelser, anbefales medlemsforeningene å:

• Lage en samlet oversikt over kjørebehov i utmark og vassdrag, med tilhørende kart der traseene er 
tegnet inn og nummerert.

• Være tidlig ute med å innhente nødvendige tillatelser. Sjekke om det finnes lokale søknadsfrister og /eller 
lokale søknadsskjema.

• Sende en kort orientering til kommunen i de tilfeller der det kjøres på direktehjemmel.

• Etablere/opprettholde godt samarbeid med kommuner og grunneiere / fjellstyrer. Etableres 
   gode rutiner og godt samarbeid lokalt, løser mye seg enklere og mer fleksibelt. 

•  Søke om flerårige tillatelser til motorferdsel i utmark (3-5 år), både til kommunen og til
   nasjonalparkstyre (verneområdestyre). Sjekk lokale nettsider for søknadsskjema og frister.

• Etterstrebe skriftlige avtaler med grunneiere, helst flerårige.

• For medlemsforeninger som har flerårige dispensasjoner til motorferdsel (snøskuter) i
   statsallmenninger i Sør- og Midt-Norge, er det ekstra viktig å etablere kontakt med aktuelt
   fjellstyre og bli enig om saksbehandling og kjøreregler etter endringen i fjellova.

• Etterstrebe samarbeid om transport med andre aktører i utmarka, f.eks. fjelltjenesten,
   fjelloppsyn og SNO.

http://f.eks
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• Etablere god dialog med villreinforvaltningen i villreinområder og tamreindistriktene der det er
  aktuelt.

• Vurdere bruk av leiekjørere. Da støtter man opp om lokalt næringsliv, og man slipper vanligvis å
   søke om tillatelser selv. Sjekk likevel om leiekjører har tillatelse til å kjøre i verneområde hvis det
   er aktuelt.
 
• For å unngå konflikter med turfolk, bør kjøring om mulig, legges til dager og tidspunkt da det er
  minst folk ute. Vær og føre vil likevel  være avgjørende for når det kan kjøres.

• Bruke merket bekledning (vest, armbånd etc) og/eller merke skuteren (vimpel, klistermerke etc)
   dersom det er DNT som kjører.

• Påse at alle som kjører læres opp og følger «felles kjørevettregler». Kommer man brått på turfolk
   rundt en sving f.eks., bør man etterstrebe å ta seg tid til en prat med de.

• Overholde vilkår som settes i tillatelser, og huske på at kjøretillatelser til transport ikke rommer
   frakt av f.eks. journalister.

• Føre kjørebok / kjørelogg som alltid medbringes under kjøring. Denne skal også brukes som
   grunnlag for rapportering.

• Rapportere i tråd med vilkår i tillatelser og overholde frister /eventuelt be om utsatt frist i god tid.

• Sette seg inn i relevant miljødata som er tilgjengelig på Miljødirektoratets www.naturbase.no
spesielt i de tilfeller der det kjøres på direktehjemmel (uten vilkår).

• Kvisting blir som regel utført med snøskuter. Manuell kvisting er tungt og tidkrevende, men kan
   likevel vurderes enkelte steder for å redusere støyen i et friluftsområde.

motorferdsel I utmark - oppgaver for dnt sentralt
• DNT sentralt vil jobbe for en bedre samordning av søknadsregimet i verneområder. Vi mener det bør 

etableres en praksis over hele landet der det holder å sende inn søknad til kommunen der kjøring 
skal skje. Det bør være kommunens oppgave å oversende søknaden til nasjonalparkstyret. Hvis 
nasjonalparkstyret innvilger dispensasjon fra aktuell verneforskrift, behandler kommunen søknaden 
etter regelverket for motorferdsel i utmark.

• DNT vil jobbe for en praksis i medlemsforeningene der lokalt fjellstyre settes som kopimottaker når det 
søkes kommunen, dersom kjøringen skal skje i statsallmenning i Sør- eller Midt-Norge. Da vil fjellstyret 
raskest mulig bli kjent med DNTs transportbehov.

• Bidra til å formidle god praksis / eksempler / maler fra enkelt-medlemsforeninger til hele DNT systemet.

• Formulere et budskap som på en enkel måte formidler behovet for lovlig nyttekjøring til drift av hytter og 
ruter for allmennheten. Dette kan brukes av medlemsforeningene.

• Vedlikeholde nettversjon av denne veilederen.

  

http://f.eks
http://f.eks
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
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1

Motorferdselloven og adgangen til bruk av motorkjøretøy for 
drift av DNT-hytter

Vi viser til tidligere kontakt om regelverket for motorferdsel i utmark og turistforeningens 

hjemmel for transport til DNT-hytter, samt møte om motorferdsel 24. oktober 2016 hvor 

dette også var tema. DNT ønsker avklaring rundt hvilke bestemmelser DNT kan benytte for 

transportformål til sine hytter.

DNT- hytter og behov for transport

DNT eier og driver omlag 550 hytter som er tilgjengelig for besøkende. Det skilles mellom 

betjente hytter, selvbetjente hytter og ubetjente hytter. De betjente hyttene drives av et 

vertskap, og serverer mat. De selvbetjente og ubetjente hyttene er gjerne mindre hytter, 

samt sikringsbuer, som er utstyrt med senger, dyner, kokemuligheter med kjeler, dekketøy 

og ved. Selvbetjente hytter skiller seg fra de ubetjente ved at de har et matvarelager med 

middagsretter, pålegg, knekkebrød og liknende som kan kjøpes.  

Det er et transportbehov knyttet til drift av alle tre hyttetypene, men i ulikt omfang. De 

betjente hyttene vil ha et stort behov for transport av mat, gods og betjening. De 

selvbetjente og ubetjente hyttene vil også ha et jevnlig behov for transport av ved, gass og 

proviant (for de selvbetjente hyttene), men transportbehovet vil være langt mindre enn 

for de betjente hyttene. 

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 c) åpner for at 

motorkjøretøy på vinterføre kan benyttes i forbindelse med transport som er nødvendig for 

drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til 

brøytet bilveg.

I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82

presiseres bestemmelsen nærmere: "Bestemmelsen gir først og fremst hjemmel for 

transport av varer, gods og personale til slike steder. Det vil imidlertid også i noen grad 

være adgang til transport av gjester til overnattingssteder som ligger langt unna vei, 

dersom transporten er nødvendig for å opprettholde driften av stedet."

Den Norske Turistforening
Youngstorget 1
0181 OSLO Trondheim, 02.05.2017

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2017/4330

Saksbehandler:
Marit Johanne Birkeland
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Rundskrivet understreker at transporten må være nødvendig, og at det beror på en konkret 

vurdering i det enkelte tilfelle. Vurderingskriterier kan være avstand til veg, tyngden av 

det som transporteres, med videre. Det bør også vurderes om det er mulig å foreta en mer 

skånsom transport på en annen måte eller til en annen tid. 

Forskriften § 3c og hytter i regi av DNT

Miljødirektoratet legger til grunn at de betjente hyttene er "turistanlegg" etter 

bestemmelsens ordlyd, og at DNT har adgang til nødvendig transport av varer, gods og 

personale til disse hyttene – uten at det er nødvendig å søke kommunen om tillatelse. De 

betjente hyttene er overnattingssteder, som også har matservering og vertskap på hyttene. 

DNT har i dag i overkant 40 slike hytter, noe som tilsier at omfanget er begrenset. Det vil 

være enkelt for både kommune og kontrollmyndighet å ha oversikt over motorferdselen 

knyttet til disse. 

Ved noen enkelthenvendelser har direktoratet tidligere antatt at de ubetjente og 

selvbetjente hyttene også kan omfattes av begrepet "turistanlegg". Vi har da lagt til grunn 

at dette er overnattingssteder som er tilgjengelig for allmennheten, og at det eksisterer 

kun et begrenset transportbehov knyttet til eventuell transport av ved, gass eller 

tørrvarer. I denne sammenheng har vi forutsatt at det er den driftsansvarlige som står for 

transporten. 

Miljødirektoratet har imidlertid oppfattet at dette blir praktisert ulikt rundt om i 

kommunene, og vi har også mottatt spørsmål om tolkning av bestemmelsen. Ved en 

nærmere vurdering ser vi flere forhold som taler for at selvbetjente og ubetjente hytter 

ikke skal fortolkes inn under begrepet "turistanlegg". 

Forskriften presiserer at det med turistanlegg siktes til "overnattings- og serveringssteder, 
skiheiser m.v.". Ubetjente og selvbetjente hytter er overnattingssteder, men det er 
nærliggende å tenke at begrepet "turistanlegg" i bestemmelsen taler for et anlegg av et 
visst omfang. Forarbeidene sier lite om dette, men rundskrivet presiserer at bestemmelsen 
gir hjemmel for "transport av varer, gods og personale" til slike steder. Dette kan tyde på 
at man her har tenkt på behovet til høyfjellshotell eller liknende betjente overnattings- og 
serveringssteder som har et løpende transportbehov for varer, gods og betjening.

DNT har i overkant av 500 selvbetjente og ubetjente hytter. Vår vurdering er at de 
selvbetjente og ubetjente hyttene til DNT er såpass like, at det er naturlig å betrakte disse 
på samme måte. En generell adgang til å kjøre på direktehjemmelen for selvbetjente og 
ubetjente hytter vil være betydelig i omfang, og vi ser at det også kan skape utfordringer 
for kontrollmyndigheten. 

Vi vurderer at en søknadsplikt knyttet til transport til selvbetjente og ubetjente hytter 
ikke vil være spesielt byrdefullt verken for DNT eller kommunene. Det kan søkes om 
flerårige tillatelser, og kommunene kan sette vilkår om antall turer, traseer og tidspunkt 
for kjøring. Gjennom en søknadsplikt vil både kommune, oppsynsmyndighet og andre ha 
oversikt over traseer og omfang av kjøring.  
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Miljødirektoratet vil påpeke at leiekjørere bør benyttes i kommuner med 
leiekjøringsordning. Fastboende som er tildelt leiekjøringsløyve har adgang til å ta på seg 
transportoppdrag mellom bilveg og hytte. Vi er kjent med at flere bruker leiekjørere for 
transportoppdrag til DNT-hytter, og dette er etter vår vurdering en god måte å få dekket
behovet for transport uten at det er nødvendig å søke kommunen.

Konklusjon

DNT har en direktehjemmel for transport av varer, gods og personale til betjente 

turistforeningshytter, jf. § 3c) i forskrift for bruk av motorkjøretøyer. 

Når det gjelder selvbetjente og ubetjente hytter må det søkes kommunen etter § 6 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det kan søkes om 

flerårige tillatelser. En søknadsplikt gir kommunene større mulighet til å regulere ferdselen 

ved å sette vilkår om antall turer til det som er nødvendig, trase for kjøring og tidsrom for 

kjøring. Det må framgå av tillatelsen hvem som har tillatelse til å utføre transportoppdrag, 

og i utgangspunktet bør dette være knyttet til den som har driftsansvar for den enkelte

hytte.

For kjøring til DNT-hytter i verneområder er det nødvendig med tillatelse fra 

forvaltningsmyndigheten. DNT må også ha grunneiers tillatelse til motorisert ferdsel i 

forbindelse med transport til de ulike hyttene.  

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Terje Qvam Marit Johanne Birkeland

seksjonsleder seniorrådgiver

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.  



21

Vedlegg 2: Eksempler på søknadsskjemaer:

• Søknad om tillatelse til motorferdsel etter verneforskriften for Hallingskarvet nasjonalpark og 
Finse biotopvernområde: http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/nasjonalpark/
soknadskjema_motorferdsel_hallingskarvet.pdf

• Søknad om tillatelse til motorferdsel etter verneforskriften for Hardangervidda: http://www.hol.
kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/kultur-og-fritid/natur-og-miljo/soknad-motorferdsel-
hardangervidda.pdf

• Søknadsskjema motorisert ferdsel i utmark i Hol kommune: http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/
dokumenter/kultur-og-fritid/natur-og-miljo/soknad-motorferdsel-i-utmark.pdf

• Søknadsskjema Flå kommune. Søknad om motorferdsel i utmark:http://www.flaa.kommune.no/
siteassets/flaa/teknisk-eiendom-og-naring/soknad-om-motorferdsel-i-utmark-702110e.pdf

• Søknadsskjema (søkerside) for Lierne kommune: https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/
LKO017/Sknadsskjema_motorferdsel_i_utmark_og_vassdrag

• Søknadsskjema Innherad kommune: http://www.verdal.kommune.no/Documents/Natur_og_miljo/
skjema_motorferdsel_utmark.pdf

 http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/nasjonalpark/soknadskjema_motorfer dsel_halling
http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/nasjonalpark/soknadskjema_motorferdsel_hallingskarvet.pdf
http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/nasjonalpark/soknadskjema_motorferdsel_hallingskarvet.pdf
http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/kultur-og-fritid/natur-og-miljo/soknad-motorferdsel-hardangervidda.pdf
http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/kultur-og-fritid/natur-og-miljo/soknad-motorferdsel-hardangervidda.pdf
http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/kultur-og-fritid/natur-og-miljo/soknad-motorferdsel-hardangervidda.pdf
http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/kultur-og-fritid/natur-og-miljo/soknad-motorferdsel-i-utmark.pdf
http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/kultur-og-fritid/natur-og-miljo/soknad-motorferdsel-i-utmark.pdf
http://www.flaa.kommune.no/siteassets/flaa/teknisk-eiendom-og-naring/soknad-om-motorferdsel-i-utmark-702110e.pdf
http://www.flaa.kommune.no/siteassets/flaa/teknisk-eiendom-og-naring/soknad-om-motorferdsel-i-utmark-702110e.pdf
https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO017/Sknadsskjema_motorferdsel_i_utmark_og_vassdrag
https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO017/Sknadsskjema_motorferdsel_i_utmark_og_vassdrag
https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO017/Sknadsskjema_motorferdsel_i_utmark_og _vassdrag
http://www.verdal.kommune.no/Documents/Natur_og_miljo/skjema_motorferdsel_utmark.pdf
http://www.verdal.kommune.no/Documents/Natur_og_miljo/skjema_motorferdsel_utmark.pdf
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Vedlegg 3: Eksempel på kjørebok, DNT Oslo og Omegn

Dato Reg.nr 
snøscooter

Antall 
personer

Kjørerute/ 
strekning

Formål Antall km Førers 
signatur

http://Reg.nr
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Vedlegg 4: Eksempel på oversikt hytter - dispensasjoner, Troms Turlag

Hytte Kommune Nasjonalpark/
LVO

Ramme for 
transport

Transportbehov

Nedrefosshytta Nordreisa Reisa nasjonal-
park

Kun elvebåt Ikke dekket

Nødvendig 
antall turer

To turer med 
følgeskuter

 Biltransport
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