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Forollhogna nasjonalpark - Tillatelse til bruk av ATV for
uttransport av rivingsmaterialer i forbindelse med tidligere
godkjent byggetiltak ved Forollsjøen
Viser til søknad mottatt 3. august 2022 om bruk av ATV for å frakte ut rivingsmaterialer
av gammel utedo ved fiskebu ved Forollsjøen, samt telefonsamtale som gjelder samme
sak.

Saksopplysninger
Det ble 19.01.2021 gitt dispensasjon fra Forskrift for Forollhogna nasjonalpark til eierne
av fiskebu med GID 180/3/4 til oppføring av ny utedo som erstatning for en gammel
utedo, og det ble da samtidig gitt tillatelse til bruk av snøscooter for nødvendig
materialtransport. Byggetiltaket er nå utført.
Søknaden
Følgende søknad er mottatt pr. e-post:
Søker om bruk av ATV for frakt/utkjøring av gml utedo ved Forollsjøen. Kjøringen vil
foregå mellom Skalltjønna og bua ved Forollsjøen etter kjørespor.
Det er planlagt å utføre dette i slutten av denne uka, fortrinnsvis før helga dersom vær
og føre tillater det. Regner med å få med alt på en tur.
Håper på raskt svar.
Mvh
Per Ousten

I forkant av søknaden har søker henvendt seg til forvaltningsmyndigheten pr. telefon og
gitt supplerende opplysninger.

Nasjonalpark

Forollhogna

Vurderinger
Det søkes nå om å få barmarktransport av rivingsmaterialene av den gamle utedoen
med begrunnelse om at dette synes å være enklere å få ryddet og transportert
materialene før det blir snø.
Forvalter ser også at det vil kunne være mer hensiktsmessig å få utført transporten av
rivingsmaterialet på barmark. Samlet sett vil det bli mindre motorisert ferdsel innenfor
verneområdene.
Søker/eiere av fiskebua har fra før tillatelse til kjøring med bil/traktor inn til Skalltjønna,
og det er transporten mellom Skalltjønna og fiskebua det her søkes om. Det er opplyst
pr. telefon at det kan være mulig at det kan bli behov for to turer, og derfor gis det inntil
2 turer mellom Skalltjønna og fiskebua. Det vil bli stilt vilkår om at kjøring bare kan
gjennomføres på tørr mark for å unngå kjøreskader. Oppstår det kjøreskader skal dette
varsles og utbedres umiddelbart av søkerne.

Hjemmel og myndighet
I Forskrift om Forollhogna nasjonalpark heter det i § 3, punkt 5.3 at forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til nødvendig bruk av traktor på barmark etter
kartfesta kjørespor/traktorveg for transport av materialer mm. til hytter, setrer og buer.
Dette er også nærmere beskrevet i forvaltningsplanen.
Søknaden her dreier seg om uttransport av rivingsmaterialer og omfattes dermed ikke
av nevnte bestemmelse. Søknaden må derfor behandles som dispensasjon etter
naturmangfoldloven (NML) § 48.
Kjøresporet mellom Skalltjønna og Forollsjøen har tidligere blitt utbedret og det er en
streng forvaltningspraksis i den videre bruken av motorisert kjøretøyer her.

I samråd med styreleder og i tråd med delegeringsreglementet av 15.06.2020, er
søknaden behandlet administrativt som delegert sak nr. DS 16/2022. Saken refereres for
nasjonalparkstyret i neste styremøte.

Vedtak
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved nasjonalparkforvalter gir Per Ousten
dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for kjøring på
barmark etter traktorveg/kjørespor fra Skalltjønna til fiskebu med GID 180/3/4 ved
Forollsjøen, Os kommune.
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Vilkår:
1. Tillatelsen gjelder for inntil 2 turer med ATV m/tilhenger for transport av
rivingsmaterialer fortrinnsvis i løpet av uke 31, og senest utført i løpet augustmåned 2022.
2. Transporten skal kun skje når det er tørr mark, og det skal utøver stor aktsomhet
slik at det ikke oppstår kjøreskader og ellers utvise hensyn til naturmiljøet.
3. Dersom det oppstår kjøreskader skal både grunneier og nasjonalparkstyret
varsles, og kjøreskadene skal utbedres umiddelbart.
4. Denne tillatelse må medbringes under transport og framvises på forlangende fra
oppsyn eller politi.
5. Det skal gis en kort tilbakemelding til nasjonalparkstyret om utført transportoppdrag.
Hjemmel
Vedtaket er gjort med hjemmel Naturmangfoldloven § 48.
Søknaden er behandlet administrativt i samråd med styreleder og i tråd med gjeldende
delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret for Forollhogna.
Begrunnelse
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at den begrensa bruken (1-2 turer) av ATV med tilhenger
på tørr mark ikke vil påføre kjøreskader og slik sett ikke skal ha påvirkning på
naturmiljøet. Det stille derfor krav om at kjøring kun kan skje på tørr mark for å unngå
kjøreskader.
Det er videre viktig at rivingsmaterialer ryddes opp og fraktes ut slik at områdene rundt
fiskebuene ved Forollsjøen framstår fine og ryddige.
Det settes vilkår til tillatelsen slik at transporten ikke skal påvirke verneverdiene
nevneverdig og ellers ikke kunne skape presedens for videre forvaltning av verken for
Forollhogna nasjonalpark eller andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.

****

Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev
(§ 29).
Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller
begrense transport på egen eiendom, samt at det er nødvendig å innhente tillatelse
etter motorferdselforskriften hvor Os kommune er myndighet.
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Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no ) som er et offentlig
register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet.
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i
Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen
Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Os kommune
Såttåhaugen grunneierlag
Statsforvalteren i Innlandet
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