
Veileder

Motorferdsel i utmark: Slik er reglene
Denne veilederen beskriver hva som er lov og ikke lov ved motorferdsel i utmark og vassdrag
- og når du kan søke om dispensasjon fra regelverket.

Hvorfor regler for motorferdsel i utmark?
Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og

dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av

fred og ro i naturen.

Derfor har vi et regelverk som regulerer motorferdselen i utmark og vassdrag, og slik bidrar til å verne

om naturmiljøet, sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier og minimere ulemper fra motorisert ferdsel.

Hvem gjelder reglene for?
Alle som bruker motorbåt, helikopter, småfly eller motorkjøretøy som snøscooter, ATV, traktor, bil,

motorsykkel eller el-sykkel i utmark, bør kjenne til reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag.

Hva sier reglene?
Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovedregel forbudt, med unntak av noen nytteformål som er

beskrevet i loven.

Du kan søke om dispensasjon fra loven, og kommunen kan gi tillatelse innenfor rammene av regelverket.

All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe

for naturmiljø og mennesker.

Denne veilederen erstatter tidligere brosjyre M108–2014 Kjenner du reglene? Motorferdsel i utmark.
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Kjøre på snødekt mark
Kjøring på snø gir mindre varige skader på terreng og vegetasjon enn kjøring på barmark.
Derfor er reglene for motorferdsel på snø mindre strenge.
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Kjøre på snødekt mark uten søknad

Gjelder ferdsel i utmark med snøscooter, beltebil og andre motorkjøretøyer.

Det er lov å kjøre på snødekt mark, uten å søke om tillatelse, for disse formålene:

Fylkesmannen eller kommunen kan vedta begrensninger

Fylkesmannen eller kommunestyret kan forby eller begrense kjøring i spesielt sårbare

områder. Kommunestyret kan for enkelte formål også gi nærmere bestemmelser om for eksempel

områder, traséer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr og liknende.

Kjøre i snøscooterløyper

Du kan kjøre snøscooter i etablerte snøscooterløyper som er fastsatt i lokale løypeforskrifter. Bruk

løypene i henhold til de vilkårene som står i løypeforskriftene.

politi, ambulanse og redningstjeneste

offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste

offentlig post- og teletjeneste

nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og
reindriftsnæring (jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse)

forsvarets øvelser, forflytninger og transporter

anlegg og drift av veger og større anlegg

rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven

nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi

transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og transport ved jakt på villrein innenfor
Hardangervidda villreinområde slik dette er avgrenset av Miljødirektoratet

nødvendig transport for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser med videre)
som ikke ligger til brøytet bilveg

transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse

opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det
foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter

nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser etter oppdrag fra
forskningsinstitusjon

nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel

praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for snøscooterførere

transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere risikoen for påkjørsel av
elg og annet hjortevilt ved veg eller jernbane

nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt når søket foregår i regi av kommunen
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Kjøre på snødekt mark etter søknad

Gjelder ferdsel i utmark med snøscooter, beltebil og andre motorkjøretøyer.

Du kan søke kommunen om lov til nyttekjøring med snøscooter for disse formålene:

Søke om å kjøre på snødekt mark for andre formål

Kommunen kan i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring på vinterføre ved andre særlige behov som ikke

kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

ervervsmessig transport (leiekjøring)

transport for funksjonshemmede

transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra veg når det i
området ikke er mulig å få leid transport

kjøring i utmarksnæring

transport av ved utover det som er direkte tillatt uten søknad

gruppeturer til bestemte turmål for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av
pensjonistforeninger eller ideelle organisasjoner

utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av fylkesmannen

utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv
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Kjøre på barmark
Motorferdsel på barmark kan sette varige spor i naturen. Derfor er reglene for kjøring på
barmark strengere enn på snødekt mark.

Nødvendig transport med motorkjøretøy bør i størst mulig grad gjøres på snø.

Kjøre på barmark uten søknad

Gjelder ferdsel i utmark med bil, ATV, motorsykkel, traktor og andre motorkjøretøyer.

Det er lov å kjøre på barmark, uten å søke om tillatelse, for disse formålene:

Du kan bare kjøre i nasjonalparken i samsvar med vernereglene. Den delen av Hardangervidda

villreinområde som er utenfor nasjonalparken åpnes bare for nødvendig transport etter fastsatte sleper.

Kjør i eldre kjørespor der det er mulig.

Veier er også utmark

Veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil regnes også som utmark. Det er altså forbudt å

kjøre med for eksempel firehjulsdrevet jeep på traktorveier i skogen.

Fylkesmannen eller kommunen kan vedta begrensninger

Fylkesmannen eller kommunen kan forby eller begrense kjøring i spesielt sårbare områder.

politi, ambulanse og redningstjeneste

offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste

offentlig post- og teletjeneste

nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og
reindriftsnæring (jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse)

forsvarets øvelser, forflytninger og transporter

anlegg og drift av veger og større anlegg

rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven

nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi

transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og transport ved jakt på villrein innenfor
Hardangervidda villreinområde slik dette er avgrenset av Miljødirektoratet

Motorferdsel i utmark: Slik er reglene

Miljødirektoratet | 02.11.20 Side 6 av 15



Kjøre på barmark etter søknad

Gjelder ferdsel i utmark med bil, ATV, motorsykkel, traktor og andre motorkjøretøyer.

Motorferdsel etter søknad i forbindelse med utmarksnæring

Du kan søke kommunen om tillatelse til å bruke motorkjøretøy til å transportere materiell og utstyr i

forbindelse med utmarksnæring.

Som utmarksnæring regnes:

Kommunen gir ikke tillatelse til motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring som baserer seg på

transport av personer.

Tillatelse gis bare for transport langs traktorvei. Unntaket er i Finnmark hvor godt etablerte

barmarkstraséer også kan brukes.

Søke om å kjøre på barmark for andre formål

Du kan søke kommunen om nyttekjøring for andre formål når du har et særlig behov som ikke kan

dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

Barmarkskjøring tillates bare i helt spesielle tilfeller på grunn av de store terrengskadene det kan gi.

drift av utleiehytter

næringsmessig høsting av naturgoder (for eksempel fiske, jakt, bærplukking og sanking av mose)

turist- og reiselivsnæring

leting og undersøkelse av mineralske ressurser med videre forutsatt at virksomheten er registrert i
Enhetsregisteret.
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Bruke motorbåt, fly, helikopter og el-sykkel

Kjøre motorbåt uten søknad
Med motorfartøy menes båt eller annet flytende fartøy drevet med motor.

Ferdsel med motorfartøy er i utgangspunktet tillatt på

Kommunen kan bestemme at andre regler skal gjelde

Kommunen kan i egne lokale forskrifter bestemme å avvike fra reglene. For eksempel at det ikke er er

lov å ferdes med motorfartøy på større innsjøer. 

Søke om bruk av motorfartøy til andre formål

Hvis du har spesielle grunner til å ferdes med motorfartøy på innsjøer som er mindre enn 2

kvadratkilometer, kan du søke kommunen om tillatelse til dette.

innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større

elvestrekninger

innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer som er en del av et farbart vassdrag
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Lande og starte med fly og helikopter uten søknad

Gjelder luftfartøy som fly, helikopter og liknende.

Landing og start med luftfartøy er som hovedregel forbudt i utmark og vassdrag.

Landing og start er likevel tillatt i forbindelse med

en rekke nytteformål angitt i loven, for eksempel:

Kommunen kan bestemme at andre regler skal gjelde

Kommunen kan ha egne lokale forskrifter om landingsplasser for luftfartøy.

Søke om bruk av luftfartøy til andre formål

Hvis du har særlige grunner kan du søke kommunen om tillatelse til landing og start med luftfartøy til

andre formål.

Du kan ikke søke om å lande på fjelltopper, utsiktspunkter, breer og liknende steder når dette bare har

interesse for helikopterskiing, dagsturer og liknende aktiviteter.

Bruke el-sykkel

El-sykler regnes som motorkjøretøy etter motorferdselloven, men du kan likevel bruke el-sykkel i

utmark. Vær oppmerksom på at bruk av el-sykler ikke er en allemannsrett.

Kommunen kan bestemme at andre regler skal gjelde

Kommunen kan i en lokal forskrift forby bruk av el-sykler i enkelte områder eller på nærmere angitte

strekninger eller traseer.

Dette regnes som en el-sykkel

Med el-sykler menes sykler som er utstyr med elektrisk hjelpemotor med maksimal nominell effekt på

0,25 kW hvor hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når sykkelen oppnår en hastighet på

25 km/t eller tidligere hvis syklisten slutter å trå.

politi-, rednings- og oppsynstjeneste

offentlig post- og teletjeneste

anlegg og drift av offentlige veier og anlegg
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Søke om dispensasjon og klage på vedtak

Motorferdsel som ikke er tillatt direkte i motorferdselloven, i den nasjonale forskriften om bruk av

motorkjøretøy eller etter lokal forskrift, krever dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.

Slik søker du om dispensasjon (tillatelse)

1. Send en skriftlig, begrunnet søknad til kommunen.

2. Søknaden må gjelde

et av formålene det kan søkes om dispensasjon for, eller

et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

Husk å:

ha med deg tillatelsen under transporten

søke i god tid slik at kommunen rekker å behandle søknaden din før du ønsker å kjøre

Kommunens behandling av søknaden
Kommunen skal vurdere behovet for transport opp mot mulige skader og ulemper, og kan sette vilkår for

tillatelsen.

For noen kjøreformål kan kommunen gi tillatelse for et bestemt antall år.

Klage på vedtak

Du kan klage på vedtaket til fylkesmannen.

Klagen sender du via kommunen.

Klagefristen er innen 3 uker etter at du mottok meldingen om vedtak.
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Annet du bør vite om motorferdsel i utmark

Grunneiers rett til å forby motorferdsel

En grunneier kan nekte motorferdsel på sin eiendom. Unntak gjelder for redningstjeneste og lignende sin

bruk som skjer i henhold til nødrettsreglene, politiet eller annen offentlig oppsynstjeneste.

Kontroll og tilsyn med motorferdsel i utmark

Statens naturoppsyn (SNO) og politiet fører tilsyn og kontroll med motorisert ferdsel i utmark. SNO kan

gi gebyr til snøscooterførere for visse overtredelser etter motorferdselloven.

Spesielle regler for Finnmark, Nord-Troms, Marka og
verneområder

Særskilte regler for Finnmark

Særskilte regler for Finnmark og Nord-Troms

Særskilte regler for verneområder

Særskilte regler for Marka

I Finnmark kan det være opprettet særskilte barmarksløyper for transport til hytter og i forbindelse
med jakt, fangst, fiske og bærsanking. Kontakt den enkelte kommune for nærmere opplysninger.

I Finnmark er det tillatt å kjøre ved på vinterføre etter utvisning fra skogforvaltningen.

I Finnmark og Nord-Troms er det særskilt forbud mot motorferdsel fra 5. mai til og med 30. juni.
Kontakt fylkesmannen for nærmere opplysninger.

I verneområder gjelder verneforskriftenes eventuelle forbudsregler for motorferdsel. Kontakt
fylkesmannen eller verneområdestyret v/forvalter for nærmere opplysninger.

I områder som omfattes av Markaloven (Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner)
gjelder Markalovens forbudsregler for motorferdsel. Kontakt fylkesmannen for nærmere opplysninger.
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Regelverk for motorferdsel i utmark

Nasjonalt regelverk

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Veiledning og nærmere retningslinjer for regelverket

Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (rundskriv T-1/96)

Om endringer i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag
(rundskriv T-6/09)

Annet relevant regelverk

Lov om vegtrafikk

Lov om vassdrag og grunnvann § 16

Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner

Forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg

Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn

Forskrift om gebyr for visse overtredelser etter motorferdselloven ved bruk av snøscooter

Verneforskrifter for verneområder vedtatt etter naturmangfoldloven eller naturvernloven

Vegtrafikklovens regler om krav til registrering av kjøretøy, førerkort, fartsregler, bruk av hjelm og så

videre gjelder også for bruk av snøscooter og andre motorkjøretøy i utmark.

Spørsmål om reglene?

Hvis du fremdeles har spørsmål om reglene for motorferdsel i utmark etter å ha lest denne brosjyren kan

du kontakte

Kommunen

Fylkesmannens miljøvernavdeling

Miljødirektoratet
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https://lovdata.no/register/lokaleForskrifter
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