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Forskrift om motorferdsel i utmark, Sunndal kommune – høring – merknadsfrist 
01.08.2022 

Revidert forskrift om motorferdsel i utmark sendes herved ut på høring. Endringene i forskriften er 
skrevet med rødt i vedlagt forslag. 
 
I tillegg til endringer som er foreslått tatt inn i forskriften, ønsker kommunestyret tilbakemelding på 
følgende: 
Kommunestyret sender revidert forskrift om motorferdsel i utmark ut på høring. 
 
I tillegg til endringer som er foreslått tatt inn i forskriften, ønsker kommunestyret tilbakemelding på 
følgende: 
 
Gjeldende forskrift av 2010 (FOR-2010-12-15-1889) erstattet tidligere forskrift av 2002 (FOR-2002-02-
05-141). Gjeldende forskrifts § 2 (Kjøretid) punkt 6 sier at: 
«I villreinområdene er kjøring i vintersesongen ikke tillatt etter 20. april, eventuelt 3. påskedag om denne 
faller etter 20. april.»  
 
Ved revisjonen i 2010, erstattet dette punktet hele § 2 i den tidligere forskriften av 2002, og som hadde 
følgende ordlyd: 
§ 2 Bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag i villreinområdene 
For de formål som er nevnt i forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 § 3 c) – g) om motorkjøretøy på snødekt 
mark kan motorkjøretøy ikke benyttes uten særskilt løyve i villreinområdene Snøhetta øst og vest slik 
disse er avgrenset av Direktoratet for naturforvaltning. Dette gjelder (det vises til forskrift 15. mai 1988 
nr. 356 for fullstendig tekst): 

c) Nødvendig kjøring for drift av turistanlegg 

d) Transport i samband med bygging i samsvar med byggeløyve 

e) Preparering av skiløyper mv. i regi av idrettslag, hjelpekorps eller kommunen 

f) Vitenskapelige undersøkelser 

g) Ved fra egen eiendom til fast bopel. 

I villreinområdene er kjøring i vintersesongen ikke tillatt etter 20. april, eventuelt 3. påskedag om denne 
faller etter 20. april. 
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Kjøring for formål som nevnt i første ledd kan og bør utføres i samband med kjøring hjemlet direkte i lov 
eller forskrift, ev. i samband med kjøring etter dispensasjon fra denne forskrift. 
Unntak fra første og andre ledd gjøres dog så lenge snøforholdene tillater kjøring uten skade på 
vegetasjon under kote 800 for dalførene Grødalen, Øksendalen og Ryssdalen, under kote 900 for 
dalførene Grøvudalen og Lindalen og etter veien Osbu – Nesset grense fram til hytter i Torbudalen. 
 
Fjerde og siste ledd (avsnitt) i denne paragrafen tillot altså motorferdsel på snø i definerte deler av 
villreinområdene etter 20. april, eventuelt 3. påskedag, så lenge snøforholdene tillot kjøring uten skade 
på vegetasjon. Dette gjaldt først og fremst kjøring til og fra hytter, og ble utført av leiekjørere. 
 
Kommunestyret ber høringsinstansene, herunder Torbudalen og Aursjøen hytteeierforening, Grødalen 
hytteeierlag, Statsforvalteren, Dovrefjell Nasjonalparkstyre, Sunndal Fjellstyre, grunneiere, 
Villreinnemda, KNT/DNT og Naturvernforbundet, samt andre interessenter vurdere: 1) Om slik 
motorisert ferdsel på snø etter påske i villreinområdene igjen kan tas inn i og hjemles i Forskrift for 
motorferdsel i utmark i Sunndal kommune, og 2) Hvordan dette i så fall kan tas inn i og hjemles i nevnte 
forskrift på formelt rett vis. 
 
Dokumentene er også utlagt på www.sunndal.kommune.no, under kunngjøringer . 
 
Alle kan komme med merknader til forskriften. Merknader sendes Sunndal kommune jfr. 
kontaktinformasjon nederst på side 1, innen 1. august 2022.    
 
 
Med hilsen 
 
Tarald Thorshov 
Rådgiver 
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Ole Vollan 
Inge Mellemseter 
Terje Erstad 
LESJA KOMMUNE 
NATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL 
Lars Bjørbekk 
SUNNDAL JEGER OG FISKEFORENING 
Håkon Melkild 
TINGVOLL KOMMUNE 
EIVIND JENSTAD 
Asbjørn Valset 
Geir Forseth 
GRØDALEN HYTTEEIERLAG 
SUNNDAL FJELLSTYRE 
OPPDAL KOMMUNE 
IVAR HAUGEN 
Roy Andersen 
Alf Reines Utigard 
Åge Sivertsen 
Ronny Rød Jensen 
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Atle Ola Husby 
Ole Kristian Vike 
TORBUDALEN OG AURSJØEN HYTTEEIERFORENING 
Statens naturoppsyn 
POLITI- OG LENSMANNSETATEN 
SNØHETTA VILLREINUTVALG 
Øystein Reiten 
SUNNDAL BONDELAG 
SUNNDAL RØDE KORS 
Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 
Bjørn Inge Innerdal 
 
 


