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Bruk av elmotor på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer 

 

Vedlegg 

1 Informasjon om endringer i motorferdselregelverket 

 

Saksutredning 

Denne saken tar for seg endringer knyttet til elmotor på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer.  

Den 16. april 2021 ble lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 1977 og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 1988 endret.  
 
Regelverket ble endret på disse punktene:  

 Kommunene får myndighet til å tillate ferdsel med båt med elmotor på inntil 800 watt på vann 
som er mindre enn 2 kvadratkilometer. En slik tillatelse krever en særskilt vurdering knyttet til 
dyreliv, og det er ikke tillatt med motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv.  

 
 Statens naturoppsyn får adgang til å kontrollere om fører av motorkjøretøy eller -fartøy har 

med nødvendige dokumenter under kjøring, og til å ilegge overtredelsesgebyr hvis føreren ikke 
overholder bestemmelser i motorferdsel lovgivningen.  

 
 Myndighetsfordeling og delegering er endret i flere bestemmelser. Endringene gjør at 

myndigheten i større grad vil kunne delegeres internt i kommunen. De generelle rammene for 
delegering i kommuneloven gjelder.  

 
 

Vurdering 

Sel kommunestyre vedtok 17.06.2019 endring i forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag og landing 
med luftfartøy i Sel kommune. Forskriften gjelder for vann over 2 kvadratkilometer og landing og start 
med luftfartøy i Sel kommune.   
 
 



Endringen innebar at største tillatte båtmotorstyrke på Furusjøen og i Lågen nå er 10 hk. 

§ 1. Føremål 
Føremålet med forskrifta er å regulere høve til motorisert ferdsel i vassdrag og start og landing med luftfartøy i utmark og 
vassdrag. 

§ 2. Verkeområde 
a)   Forskrifta gjeld i Sel kommune, og innafor verneområde så langt denne forskrifta ikkje kjem i konflikt med vernereglane. 
b)    Reglane i forskrifta er ikkje til hinder for dei føremål som er nemnd i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4. 
c)    Reglane i forskrifta er ikkje til hinder for at grunneigar/rettshaver kan vedta strengare reglar enn det som gjeld i denne 
forskrifta. (Jf. lov om motorisert ferdsel i utmark § 10). 

§ 3. Dispensasjon 
Etter skriftleg søknad kan rådmannen dispensere frå reglane i denne forskrifta. Vurdering av søknaden skal følgje reglane i § 
6 og § 7 i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 

§ 4. Motorisert ferdsel i vassdrag 
a)    Motorisert ferdsel i vassdrag er ikkje tillete, utanom på Furusjøen. Motorisert ferdsel kan vidare skje i den delen av 
Lågen og Otta som er farbar. 
b)    Største tillete motorstyrkje på Furusjøen og i Lågen er 10 hk. 
c)    Motorisert ferdsel i vassdrag skal skje i samband med utøving av landbruksnæring, fiske og fiskestell, transport i 
samband med jakt og viltstell samt anna utmarksnæring. 

§ 5. Start og landing med luftfartøy er ikkje tillete i utmark eller vassdrag 
Start og landing med luftfartøy er ikkje tillete i utmark eller vassdrag innan Sel kommune. 

§ 6. Ansvar og straff 
Brot på denne forskrifta vert straffa etter reglar i lov om motorferdsel i utmark. 

§ 7. Ikraftsetting 
Denne forskrifta tek til å gjelde frå 26. juni 2019. 

 

Endringen i forskriften 
Endringen i lov om motorferdsel i utmark gjør det mulig for kommunen å gi dispensasjon for bruk av 
elmotor med begrenset effekt på vann under 2 kvadratkilometer.  

Motorferdselloven har hatt et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. Loven har vært 
teknologinøytral slik at alle former for motorisert ferdsel har vært omfattet, også elektrisk motor. Det 
var et unntak fra det generelle motorferdselforbudet som tillot ferdsel med motorfartøy på innsjøer 
som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 
kvadratkilometer dersom disse inngår som del i et farbart vassdrag, dette gjelder for Lågen, Otta og 
Furusjøen.  

Endringen i loven innebærer at kommunene har fått mulighet til å åpne for elektrisk motorferdsel på 
vann under 2 kvadratkilometer utover tilfeller hvor det foreligger "særlige grunner", eksempelvis til 
fritidsfiske eller andre rekreasjonsformål. 

Lovforslaget innebærer at kommunen kan gi tillatelse til bruk av elektrisk båtmotor i forbindelse med 
for eksempel fritidsfiske, persontransport, transport av bagasje og utstyr og for ren rekreasjon. Dette 
vil det være opp til kommunene selv å vurdere.  

 

Kommunedirektøren mener Sel kommunestyre har 3 muligheter: 

1. Avslå bruk av elmotor på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. 



2. Utrede en forskrift. 
3. Åpne for tillatelser etter søknad. 

 

 

1. Avslå bruk av elmotor på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. 
Dette innebærer ingen forandring fra i dag. Bestemmelsen i loven er en kan-bestemmelse, slik at det 
er opp til kommunens skjønn å vurdere om tillatelser skal gis. Kommunen plikter altså ikke å gi 
tillatelser til å bruke elektrisk båtmotor, selv om lovens vilkår for å tillate slik ferdsel er oppfylt.  

Endringen i lovverket har to ulike typer konsekvenser for naturmangfold. For det første vil ikke-
motorisert ferdsel bli erstattet med motorisert ferdsel. For det andre kan endringen medføre at 
ferdselen samlet sett vil øke. Ved at det blir økt ferdsel i områder hvor det allerede er ferdsel, og ferdsel 
i områder hvor det tidligere ikke har vært ferdsel fordi tilgjengeligheten blir bedre ved bruk av motor. 
Økt ferdsel kan ha negative konsekvenser. Små vann er ofte grunnere enn store vann, og grunne vann 
er ofte mer næringsrike vann som kan ha stor verdi for vannfugl.  

 

2. Utrede en endring av forskriften 
Kommunen kan lage en lokal forskrift som åpner for ferdsel med elmotor på bestemte vann uten 
søknad. En forskrift vil være enkelt å administrere for kommunen, siden man slipper 
enkeltsøknadsbehandling. Den vil også være enklere for publikum som slipper å søke. På den annen 
side vil ikke en slik ordning gjøre det mulig for kommunen å ha en fortløpende kontroll med omfanget 
av motorferdsel på det/de aktuelle vannene.  

Det er mye arbeid i å utarbeide en forskrift, men når den først er laget gir den forutsigbarhet og 
likebehandling. I forskriften må det gå fram på hvilke vann en eventuelt kan bruke elmotor på og 
tidsrommet det er tillatt. 

 

3. Tillatelse etter søknad  
Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av elmotor med begrenset effekt på vann mindre enn 
2 kvadratkilometer. Det kan gis flerårige tillatelser.  Hvor mange søknader kommunen vil få er vanskelig 
å si noe om, foreninger kan søke og få tillatelse på vegne av medlemmene. Men hver søknad vil kreve 
en vurdering av forhold ved det aktuelle vannet.  

Det vil være mye arbeid med hver enkelt søknad. Fordelen med søknader er at en kan vurdere 
tålegrensen for vannet, og at ved søknad nr. x tåler ikke vannet mer ferdsel med elmotor.  

 

Alternativ 2 og 3:  
Å åpne for bruk av elmotor kan føre til mer aktivitet i områder der det i utgangspunktet er ønskelig 
med lite aktivitet, som for eksempel i næringsrike vann med mye vegetasjon, og med stor 
sannsynlighet for et rikt fugleliv. Artsgrupper som kan være særlig sårbare for økt ferdsel er 
vadefuglarter (som gluttsnipe, grønnstilk og bekkasiner), samt flere andefuglarter (både gressender, 
fiskeender og dykkerender slik som svartand og sjøorre), dykkere (for eksempel horndykker, 
dvergdykker og toppdykker), samt lomarter. Små vann med stor verdi for vannfugl kan være utsatt i 
sårbare hekkeperioder. Forstyrrelser som følge av økt ferdsel vil kunne medføre økt predasjon hvis 
rugende fugl skremmes av reiret. Forstyrrelser i form av nærgående trafikk/ferdsel vil kunne øke 
stressnivået til rugende fugl. Selv om dette isolert sett ikke trenger å utgjøre noen trussel, vil slik 
påvirkning i sum kunne medføre svekkelse i kondisjon og evne til å gjennomføre en suksessfull 



rugeperiode. Når eggene klekkes vil det også være en sårbar fase da ungene fortsatt vil være avhengige 
av foreldrene, selv etter at de har forlatt reiret.  

For å minimere eventuelle negative ulemper må det legges vekt på hensynet til vannet som levested 
for viltarter og fugler, og en må vurdere det konkrete vannets beskaffenhet i forhold til dagens bruk, 
hvilke arter som bruker området, dagens trusselbilde for artene og tilgangen på andre vann.  

En søknad må vurderes opp mot behovet for motorferdsel på vannet, blant annet ut fra vannets 
størrelse. Søknader må også vurderes opp mot naturmangfoldloven §§ 8-12, hvor blant annet 
prinsippene om økosystembasert forvaltning og samlet belastning skal legges til grunn. Flere av artene 
som hekker i ferskvann, enten i lavlandet eller i høyereliggende områder, er allerede under press fra 
andre påvirkningsfaktorer og er oppført på både nasjonal og internasjonale rødlister. Kommunen kan 
i en eventuell tillatelse sette vilkår som for eksempel gir forbud i sårbare perioder i hekkeperioden. 

Kommunen må også vurdere konsekvensene av tillatelser opp mot friluftslivshensyn. Elmotor kan 
gjøre det enklere å komme seg på fisketur eller båttur på mindre vann for folk som av ulike årsaker 
ikke er i stand til å ro selv. En begrensning tilsier at elmotorer gir samme fart som rofart. Rask rofart 
anses å ligge på 3 – 3,5 knop, hvis farten skal kunne opprettholdes over en viss distanse. Elmotor kan 
føre til økt fritidsfiske fra båt.  

Elmotorer er i utgangspunktet svært støysvake sammenlignet med bensinmotorer. Det vil likevel være 
et visst lydnivå også fra en elmotor.  

Støy fra bruk av elektriske motorer vil genereres av to hovedelementer; Det ene er lyd fra selve 
motoren, og det andre er den lyd båten avgir når den beveger seg gjennom vannet. Med en 
effektbegrensning på 800 watt vil en elmotor avgi et svært lavt lydnivå, som i liten grad vil oppfattes 
som forstyrrende. Dette gjør at virkningene for friluftsliv ikke vil skille seg stort fra virkningene ved 
bruk av vanlig robåt. En effektbegrensning på 800 watt vil dekke behovet for de som ønsker å bruke 
elektrisk båtmotor til rekreasjonsformål samtidig som at ulempene for naturmiljøet og friluftslivet ikke 
vil bli vesentlige.  

 
Oppsummering 
Lovendringen innebærer at det kan kun tillates bruk av elmotorer med en effektbegrensing på opptil 
800 watt.  

Hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, hensynet til natur, og særlig hekkeområder må 
ivaretas og vurderes før det kan gis tillatelser etter søknad eller lages en forskrift.  

Kommunedirektøren vil anbefale alternativ 2 at det utredes en forskrift. Arbeidet med forskriften må 
klargjøre hvilke vann det kan åpnes for elmotor på.  

 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Sel kommune vil starte arbeidet med å utrede en endring av den kommunale forskriften om 
motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune, for å vurdere å åpne 
for bruk av elmotor på utvalgte vann mindre enn 2 kvadratkilometer.  

 

 

 



Kommunestyrets behandling av sak 61/2021 i møte den 27.09.2021: 

Behandling 
Lars Ekre (Sp) hadde permisjon og deltok ikke i behandling av saken.  
  
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 

Sel kommune vil starte arbeidet med å utrede en endring av den kommunale forskriften om 
motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune, for å vurdere å åpne 
for bruk av elmotor på utvalgte vann mindre enn 2 kvadratkilometer.  
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