
Retningslinjer for motorferdsel i utmark i Åmli, 
vedtatt av kommunestyret 17.02.2022 i sak 22/4 
 
 
Søknader om motorferdsel i utmark behandles i henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøy 
i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15, sist revidert 16.04.2021, med tilhørende lover, 
forskrifter og rundskriv. 
 
Åmli kommune presiserer praktiseringen av regelverket med følgende lokale retningslinjer;  
 

1. Løyve tildeles kun til nytteformål som definert i forskriften. 

2. Eiere av hytte med ektefelle/samboer og slekt i rett oppadgående/nedgående linje, 

samt svigerbarn, kan søke tillatelse til løyve etter forskriftens §5 første ledd bokstav c 

3. Eier av hytte kan med skriftlig erklæring overføre løyvet til annen person som skal 

dekke transportbehovet til hytta. Personer løyvet kan overføres til utover nær familie 

skal være påført løyvet. 

4. Ved søknad om løyve til leid hytte/husvære, skal aldri løyvet gis lenger enn 

leieavtalens varighet. Leieavtalen skal dokumenteres og løyvet gis kun til en 

leietaker. 

5. Transport i sammenheng med vedlikeholds-/serviceoppdrag utført av 

næringsdrivende kan innvilges etter fastlagte traseer dersom ikke særlige forhold 

taler i mot det. 

6. Løyvet gis i inntil 4 år av gangen.  

7. Det settes som vilkår i løyvet at kjøring skal skje aktsomt og omsynsfullt, slik at en 

unngår skade på natur og ulemper for menneske.  

8. Det skal fremgå tydelig av vilkår i løyvet at det forutsettes grunneieres tillatelse for å 

være gyldig. 

9. Ved brudd på vilkårene som er fastsatt i løyvet, vil løyve kunne blir inndratt for kortere 

eller lengre tid, eventuelt ikke fornyet.  

10. På steder der løypetraseen går langs, eller krysser, vann eller vassdrag, skal det gis 

løyve til alternativ trase som kan benyttes dersom løyveinnehaver vurderer isen som 

uttrygg. 

11. For transport i forbindelse med kalking gis tillatelse til kjøring til fastsatt sted for en 

avgrenset periode som kalkingen skal foregå.  

12. Preparering av skiløyper til allmenn bruk med motorkjøretøy utført av andre enn 

kommune, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistvirksomhet, og som er samordna 

med slikt løypenett bør være kurant å innvilge. Løypetrase skal være dokumentert i 

løyvet inntenget på kart.  

13. Funksjonshemma som søker løyve må dokumentere behov med erklæring fra lege.  

14. Søknad om kjøring på barmark må behandles restriktivt med hensyn på økt fare for 

terrengskader. For all kjøring på barmark bør en være særlig restriktive i perioden 

frem til midten av juli med hensyn på viltet. 

Unntak: For funksjonshemma bør kjøring på barmark langs opparbeidede traseer 
innvilges, dersom det ikke medfører særlig ulempe for viltet eller terrenget. 

 
Vedtaket opphever alle tidligere vedtatte retningslinjer knyttet til lov og forskrift om bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Vedtatte retningslinjer er gyldige frem til 
eventuelt nye retningslinjer vedtas. Ved endringer i lov eller forskrift skal retningslinjene 
harmoniseres endringene ved ny behandling. 
 


