Kommunalt regelverk for motorferdsel i utmark, Rauma
kommune, Møre og Romsdal
Vedtatt av Rauma kommunestyre 27.02.2007 sak 08/07, med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark
og vassdrag §§ 4, 5 og 6 samt Nasjonal forskrift for bruk av motorfartøy i utmark og på islagte
vassdrag §§ 3, 5 og 6.

§ 1 Bruk av motorfartøy i vassdrag
Bruk av motorfartøy (motorbåt) er tillatt på innsjøer som er 2 km2 eller større, dette omfatter Store
Sandgrovvatnet og Grøttavatnet. For Ulvådalsvatnet kan det etter søknad gis tillatelse til bruk av
motorbåt i forbindelse med fiske, materialtransport og organisert tilsyn av beitedyr, jfr. verneforskrift
for Reinheimen nasjonalpark. Kommunen kan stille vilkår om begrensninger i motorstørrelse og
ferdselsformål også på disse vannene.
Det er ikke tillatt å ferdes med motorfartøy (motorbåt) på noen elver i kommunen. Grense mellom
Rauma elv og sjøen går som en rett linje fra Nordvestre hjørne av Rauma Ullvarefabrikk til ytterste
punkt på Øran sør for dypvannsdokka.

§ 2. Bruk av motorkjøretøy på vinterføre
Kommunen kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter for:

a)

Leiekjøring:

De som har fått tillatelse til å drive leiekjøring har anledning til og skal så langt råd er ta på seg
transportoppdrag for de nødvendige nytteformål som er nevnt i nasjonal forskrift om motorferdsel §
5a. I tillegg kan leiekjører ta på seg oppdrag som er direkte hjemlet i lov om motorferdsel § 4 og
nasjonal forskrift om motorferdsel § 3.
Tillatelse til å drive leiekjøring tildeles for perioder på 4 år i følgende konsesjonsområder:
Nr Område
Antall
tillatelser
1 Mittetdalen
1
2 Herjevatnet – Herunder Herjemyrene, Slemmemyrene og Holmemdalen.
2
3 Skorgedalen – herunder Ljøsådalen, Brevikskaret og Selsetervatnet.
3
4 Grøvdalen – Søredalen.
1
5 Isfjorden – Kavliheian.
1
6 Vengedalen
1
7 Vermedalen – Herunder Slettafjellet.
2
8 Brøstdalen – Ulvådalen.
3+1 reserve
9 Øverdalen øst – Brumyrene og Sandgrovbotn.
1
10 Innfjorden
2
11 Måndalen – Herunder Skarsetra/Måsvatnet, Månvatnet, Venåssetra/Stavvatnet.
2
12 Måndalen - Volladalen
1
13 Vågstranda – Herunder Vikåsen, Reistadalen, Skålsetera
2
Totalt antall konsesjoner
23
For leiekjøring med snøscooter i vernede områder gjelder i tillegg reglene for det enkelte verneområde
jfr. denne forskrift § 9.

Utenfor konsesjonsområdet eller i konsesjonsområder der ingen har fått tildelt leiekjøringstillatelse,
kan alle med leiekjøringstillatelse ta på seg oppdrag. Leiekjører i ett område kan også ta på seg
oppdrag i annet konsesjonsområde ved manglende kapasitet.

b)

Funksjonshemmede:

Bevegelses- eller funksjonshemmede som ved framlegging av legeattest kan dokumentere et reelt
behov for transport kan gis tillatelse til bruk av snøscooter fra brøyta veg til egen hytte. Slike tillatelser
til egen hytte kan gis for inntil 10 turer per år i inntil 4 år, og følger de samme periodene som
leiekjøringstillatelsene.
Transport til egen hytte ut over dette, til turkjøring utenom egen hytte og transport av midlertidig
bevegelses- eller funksjonshemmede skal når det gis tillatelse henvises til bruk av leiekjørere.

c)

Andre søknader om tillatelse etter nasjonal forskrift § 5:

Det gis normalt ikke tillatelse til hytteeiere for transport av bagasje og utstyr m.m. mellom bilveg og
egen hytte. Slike søknader henvises til bruk av leiekjører.

§ 3 Bruk av luftfartøy ved særlig behov, motorferdsellovens § 6:
Kommunen kan gi tillatelse til landing med helikopter i utmark ved særlige behov.
Særlige behov kan være vitenskaplige undersøkelser, transport av materiale til bygging/vedlikehold,
brensel og proviant, film/fotooppdrag m.m.
Kommunen kan gi tillatelse til varig funksjons/bevegelseshemmede for de samme formål som går
fram av denne forskrifta § 2 b.
Kommunen vil være restriktiv med å gi landingstillatelser i bl.a. villreinområder og mye brukte
utfartsområder. Det vil bli stilt vilkår ved tillatelsene.

§ 4 Bruk av motorkjøretøy på barmark ved særlige behov, nasjonal
forskrift § 6:
Kommunen kan gi tillatelse til nødvendig bruk av egnet kjøretøy etter eksisterende
kjørespor/traktorveier. Kommunen kan gi tillatelse til framkjøring av gravemaskin, for nødvendig
grunnarbeid, også utenom eksisterende kjørespor/traktorveier. Transportbehovet skal avveies mot de
skader og ulemper ferdselen vil medføre.
For transportbehov utover dette henvises det til bruk av snøscooter eller helikopter.

§ 5 Generelle vilkår for tillatelser til motorferdsel
Tillatelser til motorferdsel på vinterføre gjelder fram til 20. april eller evt. 3. påskedag om denne faller
etter 20. april.
Følgende bestemmelser gjelder for all kjøring etter denne forskrift og etter nasjonal forskrift 15. mai
1988 nr 356 §§ 3 c,d,f og g, 5 og 6:
Kjøring er ikke tillatt:
 Mellom kl. 10.00 og 15.00 på søn- og helligdager og på påskeaften.
Disse begrensingene i kjøretider gjelder likevel ikke for tillatelser til bevegelses- eller
funksjonshemmede etter denne forskrift § 2b.

§ 6 Dispensasjon
Dispensasjon fra denne forskrifta kan gis av Rauma formannskap, eller av annet politisk organ eller
administrasjonen i kommunen etter delegering fra formannskapet.

§ 7 Grunneiers rettigheter
Forskriften innskrenker ikke de rettigheter grunneier og bruker etter gjeldende rettsregler har til å
forby eller innskrenke motorferdsel på sin eiendom, jfr. motorferdsellovens § 10.
Det er innehaver av tillatelse til å drive motorferdsel i utmark som er ansvarlig for å innhente
grunneiers tillatelse til å gjennomføre den omsøkte motorferdselen.

§ 8 Forhold til annet regelverk
Det vises til følgende bestemmelser gitt i medhold av lov om naturvern og lov om viltet, reglene i
disse går foran reglene i denne forskrift:
Dalsida landskapsvernområde, forskrift av 3. mai 2002 nr 431.
Eikesdalvatnet landskapsvernområde, forskrift av 3. mai 2002 nr 432.
Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde, forskrift av 3. mai 2002 nr 438.
Romsdalen landskapsvernområde, forskrift av 24. november 2006 nr 1303
Trollstigen landskapsvernområde, forskrift av 24.november 2006 nr 1305.
Reinheimen nasjonalpark, forskrift av 24. november 2006 nr 1302.
Lundsfjellet naturreservat, forskrift av 17. desember 1999 nr 1442
Vermedalen naturrservat, forskrift av 17. desember 1999 nr 1443
Vågstranda plantefredningsområde, forskrift av 8. november 2002 nr 1240
Hensøran naturreservat, forskrift av 8.november 2002 nr 1241
Slettsvaet naturreservat, forskrift av 27. juni 2003 nr 834
Mjelvabotn naturrservat, forskrift av 27. juni 2003 nr 835
Unhjemslia naturreservat, forskrift av 27. juni 2003 nr 836

§ 10 Ikrafttredelse
Dette regelverket trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 26. september 2000, forskrift
om motorferdsel i utmark m.m., Rauma kommune, Møre og Romsdal.

