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disse hyttene har i alle år gått og går over den omtalte fjære det her søkes om redusert ferdsel på. 
Virkeområdet for motorferdselloven tillater i utgangspunktet heller ikke båt, og det er stilt spørsmål 
ved om heller ikke transport med båter lenger skal tillates. Klageren ber om at det ved tolkingen av 
motorferdselloven for dette området og når det gjelder transport på fjære, må legges vekt på lokal 
sedvane siden 50-tallet, og ikke så streng tolkning som det her legges opp til. Hytteeiere har helt 
siden tidlig 60-tall benyttet og benytter fjæra for nødvendig transport av tyngre gjenstander for i det 
hele tatt å kunne ha hytte i dette hyttefeltet. Klagerne har fått tillatelse fra en hyttenabo til å benytte 
traktorveien fra fjæra og opp til hans hytte, så det handler bare om å transportere lovlig de få 
hundre meterne fra kommunal vei i osen og frem til privat traktorvei på eiendommen 29/20. 
Klageren mener at de fullt ut oppfyller motorferdselloven § 8 med den den begrensede kjøring det 
her vil være snakk om. Videre er det anført at kommunen kan sette begrensninger, og sagt at 
kjøringen kan legges til før 17. mai og etter 30. september. 
 
Planutvalget behandlet klagen den 15. februar 2019, som sak 5/19. Klagen ble ikke tatt til følge, med 
den begrunnelse at kommunen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag 
ikke har hjemmel til å gi tillatelse til omsøkt ferdsel.  
 
Saken ble sendt til Fylkesmannen for klagebehandling. 
 
Fylkesmannens lovforståelse, vurdering og forståelse av faktum i saken 
Fylkesmannens avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det skriftlige materialet 
som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de opplysninger klager 
har framlagt.  
 
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi skal 
vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold som ikke er berørt i 
klagen. Vi skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, 
se forvaltningsloven § 34 annet ledd.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Lov av 10. juni 1977 om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag har som formål «ut fra et 
samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å 
verne om naturmiljøet og fremme trivselen», jf. § 1. Lovens utgangspunkt er at motorisert 
ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, dersom ikke annet følger av loven selv eller vedtak 
gjort med hjemmel i loven, jf. § 3. 
 
Bruk av båt på sjøen omfattes ikke av motorferdselregelverket, og er ikke forbudt.  
 
Motorferdsel i utmark er imidlertid forbudt, og grensen mellom utmark og sjø vil være der sjøen til 
enhver tid starter. Utmarksarealet utstrekning vil altså variere i takt med flo og fjære. Det til enhver 
tid tørrlagte arealet vil altså være å anse som utmark, og omfattes av forbudet mot motorferdsel. 
 
I utmark og på islagt vassdrag kan motorkjøretøyer i henhold til motorferdselloven § 4 a bare brukes 
i samsvar med forskrift gitt av departementet. 
 
Det er i nasjonal forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag (motorferdselforskriften) åpnet opp for bruk av motorkjøretøy på både bar og snødekt 
mark for en del formål. Videre kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy for en rekke 
formål.  
 






