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Saksopplysninger
Kommunestyre vedtok 02.09.2021 i vedtak 21/90 at:
«Det opprettes en sak for hovedutvalg kultur, miljø og tekniske tjenester. Der det sees på og vurderes
hvilke vann i kommunen som kan omhandles av en forskrift med tanke på el-båt motor med max effekt
800 watt. Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester fremmer en innstilling for kommunestyret».
Bakgrunnen for vedtaket er en endring i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
§5 (tillatelser etter vedtak). Tidligere måtte man ha særlige grunner for å kunne få tillatelse til bruk av
båtmotor på mindre vann enn 2 km2.
I motorferdselloven § 5 kom det inn et nytt ledd ved lovendring 16.04.21 med ikrafttredelse samme
tidspunkt. Bestemmelsen omhandler tillatelser etter vedtak, og formuleringen som kom inn ved
lovendring er følgende: «Kommunen kan gi forskrift eller fatte enkeltvedtak om adgang til bruk av
motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2
kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal åpnes for slik ferdsel, skal det legges vekt på
hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, og særskilt vekt på hensynet til hekkeområder.
Det kan ikke gis adgang til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv.»
Miljøfaglig vurdering
Kommunedirektøren har både brukt egen miljøfaglig kunnskap og også rådført seg med ornitolog
vedrørende arters hekketid og sårbarhet for forstyrrelser. Hekketida til de fleste vannavhengige fugler
er på våren fram til juli måned og de er også sårbare i starten når de forlater reirene. Ved en innføring
av forskrift på enkelte vann i kommunen må Naturmangfoldlovens §§ 8-12 vurderes. Det vil gjøres
nærmere miljøfaglige vurderinger i saksframlegg ved fastsettelsen av forskriften.
Folkehelsevurdering
Fiske i Oppdal starter 15. juli og varer i 1-2 måneder. Kommunedirektøren vurderer at
tidsbegrensningen på slik båt-trafikk, selv med stillegående 800 watt el-motor bør begrenses til
fisketida. Dette vil gi flere mulighet til å utnytte fritidsfiske som aktivitet, også de som ikke greier å ro for

egen maskin. Fiskeutøvelse er fint som rekreasjon og folkehelseaktivitet for mange grupper i
befolkningen.

Vurdering
I Oppdal kommune er det mange vann som er under 2 km2. Kommunedirektøren vurderer at det først
og fremst er Orkelsjøen og Skarvatnet som er aktuelle å forksriftsfeste. Det åpnes imidlertid for at det i
forbindelse med høringen kan komme innspill på andre vann som det er aktuelt å ta med.
Kommunedirektøren foreslår at det gis tillatelse til ferdsel med bruk av elektrisk motor med
inngangseffekt opptil 800 watt på Orkelsjøen fra 15. juli til 31. august og på Skarvatnet fra 15. juli til 14.
september. Bakgrunnen for at kommunedirektøren vurderer en lokal forskrift for disse to vatna;
Skarvatnet og Orkelsjøen, er en stor tetthet av hytter ved disse vatna. Bruk av mindre elmotor vil
sannsynligvis være interessant for mange fritidsfiskere tilknyttet hyttene, noe kommunedirektøren også
er gjort oppmerksom på i forbindelse med kommunestyresaken sist høst. Ved Orkelsjøen er det 2
hytter ved vannkanten uten veiforbindelse.
Tidsbegrensningen er foreslått fordi de foreslåtte vatna er hekkeområder for mange fuglearter. Oppdal
Bygdealmenning har innført fisketider, og tidsperioden for tillatelse til bruk av elmotor er begrenset til å
gjelde i samme periode som det er tillatt med fiske. Det vurderes hensiktsmessig å ha lik tidsperiode
da det antas at fiske er hovedaktivitet for bruk av motorfartøy. Grunneier Oppdal Bygdealmenning er
kontaktet og de har uttalt at bruk av elmotor bør begrenses.
På Orkelsjøen har Oppdal kommune tidligere gitt to tillatelser hvor søker har påvist et særlig behov for
bruk av elmotor i sak 09/85 -13 og 06/1778 -1 og 2.

Kommunedirektørens tilråding
Utvalg for Kultur, Miljø og Tekniske tjenester i Oppdal gjør følgende vedtak:
I medhold av Lov om motorferdsel §12 jmf Forvaltningsloven §37 ber Utvalg for Kultur, Miljø og
Tekniske tjenester kommunedirektøren varsle sektormyndigheter og andre berørte om at Oppdal
kommune nå vil utarbeide forskrift om bruk av fartøy med elektrisk motor på innsjøer mindre enn 2
km2. Følgende forskriftstekst er utarbeidet som et utkast:
Utkast til lokal forskrift:
Forskrift for bruk av fartøy med elektrisk motor på 2 innsjøer mindre enn 2 km2, Oppdal
kommune, Trøndelag
§ 1.Formål
Formålet med forskriften er, ut fra et samfunnsmessig helhetssyn, å regulere motorferdselen i utmark
og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.
§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder ferdsel med fartøy med elektrisk motor, med inngangseffekt opptil 800 watt, på de
angitte innsjøene gitt i § 4.
§ 3.Transportformål
Ferdsel med elmotor kan kun foregå i forbindelse med følgende formål:
- Fiske for personer med gyldig fiskekort.
- Transport av personer, proviant og utstyr til hytter.
- Transport i forbindelse med fiske og jakt.
§ 4.Innsjøer og tidsrammer
Denne ferdselen kan skje på følgende vann:
- Orkelsjøen i tidsrommet 15. juli til 31. august.

-

Skarvatnet 15. juli til 14. september

§ 5.Overtredelse av reglene (straffeansvar)
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer de regler, bestemmelser og vilkår som er fastsatt i denne
forskrift, eller medvirker hertil, straffes med bøter, jf. motorferdsellovens § 12.
§ 6.Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.
Det bes om innspill både på forskriftens innhold og virkeområde.
Høringsfristen settes til 6 uker.

