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Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og 
rapportering til Fylkesmannen 

____________________________________________________________________________________ 
Fylkesmannen har mottatt regelverksavklaring fra Klima- og miljødepartementet om 
motorferdsel i utmark på barmark. Vi oversender med dette departementets 
avklaring, og ber om at kommunene legger denne  til grunn i sin videre forvaltning 
på området.  
 
Fylkesmannen vil med utgangspunkt i brevet fra departementet, vurdere 
kommunenes praksis på området motorferdsel i utmark på barmark. Kommunene 
bes derfor løpende oversende vedtak som fattes. Vi ber samtidig innen 31.12.2019 om 
å få ettersendt vedtakene fattet i 2019, dersom disse ikke allerede er oversendt 
Fylkesmannen.  
____________________________________________________________________________________ 
 
Etter motorferdselregelverket er Fylkesmannen klageinstans ved klage over tillatelser gitt 
av kommunene, og har dessuten bl.a. ansvar for å veilede kommunene på dette 
lovområdet. I den forbindelse ønsker vi å opplyse om Klima- og miljødepartementets (KLD) 
avklarende uttalelse den 14.10.2019, samt be om rapportering fra kommunene. 
 
Brev datert 14.10.2019 fra KLD 
Fylkesmannen har i 2018 og 2019 gjennomført kontroll av lovligheten i vedtak om 
barmarkskjøring etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag (NF) § 6 i to kommuner i Trøndelag. Sakene dreide seg i hovedsak om tillatelser til 
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barmarkskjøring i forbindelse med utleie av hytter til jakt og fiske. Sakene ble vurdert og for 
enkelte også opphevet, med hjemmel i forvaltningsloven § 35.  
 
Fylkesmannen oversendte 5.09.2019 noen spørsmål rundt tolkningen av NF § 6 og 
tillatelser til barmarkskjøring til Klima- og miljødepartementet for avklaring. Departementet 
svarte Fylkesmannen 14.10.2019.  
 
Departementet fastslår at det ikke er åpning i regelverket for å gi tillatelser til slik 
regelmessig barmarkskjøring som de aktuelle sakene gjaldt, dvs. til utleiehytter i 
forbindelse med jakt og fiske.  
 
Brevet følger vedlagt. Fylkesmannen ber om at kommunene innretter seg etter dette, og at 
kommunene vurderer sin dispensasjonspraksis opp mot avklaringene.  
 
Rapportering til Fylkesmannen 
Fylkesmannen i Trøndelag har allerede mottatt kopi av en del vedtak fra kommunene med 
tillatelser til barmarkskjøring etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag (NF). Gjennom disse har vi blitt oppmerksomme på at flere 
kommuner har en dispensasjonspraksis som trolig ikke er i tråd med NF § 6. Vi ser derfor et 
behov for å følge kommunenes praksis nøyere. Med tanke på dialog og veiledning, har vi 
ønske om å få en bedre fortløpende oversikt over kommunenes forvaltningspraksis på 
dette området. Vi vil dessuten føre kontroll av lovligheten av kommunale vedtak etter NF § 
6 også i 2020. 
 
Fortløpende oversikt over tillatelser 
Vi ber nå kommunene om at alle vedtak om barmarkskjøring etter NF § 6 fortløpende 
sendes til Fylkesmannen. Rapporteringen skjer ved å sende Fylkesmannen kopi av 
kommunens vedtak, saksfremlegg samt søknaden som ligger til grunn for den kommunale 
saksbehandlingen sammen med kart.  
 
Tillatelser til barmarkskjøring i 2019 
Fylkesmannen har som nevnt fra flere kommuner mottatt kopi av tillatelser til 
barmarkskjøring etter NF § 6. Dersom det er gitt tillatelser som ikke allerede er sendt til 
Fylkesmannen i 2019, så ber vi om at disse oversendes samlet til oss innen 31. desember 
2019.  
 
Grunnlag for rapportering 
Grunnlaget for rapporteringen er gitt i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag, § 7, siste ledd. Der framgår følgende: «Kommunene skal rapportere 
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behandlingen av saker etter § 5, § 5a, § 5b og § 6. Klima- og miljødepartementet fastsetter 
rapporteringsform. Rapporteringsplikten kan utvides til også å gjelde andre forhold vedrørende 
motorferdsel». Rapportering er også omtalt i rundskriv T-1/96 (pkt. 7.3.3. siste ledd). 
Hensikten er å gi Fylkesmannen oversikt over dispensasjonspraksis, og muligheter for å 
veilede kommunen bedre.  
 
Annen informasjon 
Vi henviser til nettstedet miljøkommune.no sine sider om motorferdsel i utmark og 
vassdrag, som gir oversikt over kommunens myndighet og plikter, og veiledning i hvordan 
konkrete oppgaver kan løses. «Miljokommune.no» vil i løpet av året bli lagt inn under 
Miljødirektoratets hjemmesider og får en annen utforming.  
 
Fylkesmannen planlegger også en konferanse: «Trøndersk klima og natur», 26.-27.2.2020 
på Hell. Motorferdsel i utmark vil bli et tema her.   
 
For nærmere veiledning eller spørsmål om dette brevet kan Fylkesmannen ved 
saksbehandler Thomas Aarskog (fmtltaa@fylkesmannen.no, tlf. 74168075) kontaktes.   
 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørnar Wiseth (e.f.) 
Klima- og miljødirektør 
Klima- og miljøavdelingen 
 

Anne Sundet Tangen 
seksjonsleder 
Klima- og miljøavdelingen 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Regelverksavklaring fra Klima- og miljødepartementet av 14.10.2019 

 
 
Kopi av brev med vedlegg til: 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
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Likelydende brev sendt til: 
Flatanger kommune Lauvsneshaugen 25 7770 FLATANGER 
Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 
Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 
Fosnes kommune Servicekontoret, Stavarvegen 2 7856 JØA 
Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 
Melhus kommune Rådhusveien 2 7224 MELHUS 
Osen kommune Rådhusveien 13 7740 STEINSDALEN 
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Stjørdal kommune Postboks 133 / 134 7501 STJØRDAL 
Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 ÅLEN 
Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Røyrvik kommune / Raarvihken tjielte Røyrvikveien 5 7898 LIMINGEN 
Overhalla kommune Svalivegen 2 7863 OVERHALLA 
Roan kommune Julie Næss vei 10 7180 ROAN 
Snillfjord kommune Ågjerdet 8 7257 SNILLFJORD 
Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 
Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 
Agdenes kommune  7316 LENSVIK 
Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 
Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 
Leka kommune Leknesveien 67 7994 LEKA 
Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 
Namsskogan kommune Kommunehuset 7890 NAMSSKOGAN 
Rennebu kommune Myrveien 1 Berkåk 7391 RENNEBU 
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 
Trondheim kommune Postboks 2300 Torgarden 7004 TRONDHEIM 
Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 
Namdalseid kommune Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 
Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 
Tydal kommune  7590 TYDAL 
Vikna kommune Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK 
Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 
Namsos kommune Postboks 333 Sentrum 7801 NAMSOS 
Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID 
Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 
Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 
Snåsa kommune / Snåasen Tjielte Sentrum 7760 SNÅSA 
Verran kommune Liaveien 1 7790 MALM 
Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD 
Bjugn kommune Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN 
Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 
Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 
Indre Fosen kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA 
Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 
Røros kommune Bergmannsgt. 23 7374 RØROS 
    
    
    


