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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELSFORBUDET 
TRANSPORT AV UTSTYR TIL OG FRA GRØNKNUTKOIA 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
§ 6 gis Ringerike Turistforening tillatelse til transport av utstyr til og fra 
Grønknutkoia med snøscooter i tidsrommet 15.01.2013 til 15.04.2013.  

2. Det forutsettes at det foreligger tillatelse fra Fylkesmannen til transport i 
verneområdet. 

 
Sammendrag 
Ringerike Turistforening søker om tillatelse til å transportere utstyr til og fra Grønknutkoia 
med snøscooter. Det er snakk om et begrenset antall turer. Det anbefales at det gis 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet for omsøkt kjøring. 
 
Beskrivelse av saken 
Ringerike Turistforening søker i brev 19.12.2012 om tillatelse til snøscootertransport for å 
frakte utstyr inn og ut fra Grønknutkioa. Dette fordi koia ligger ulendt til og fordi det anses 
som nødvendig å kunne frakte utstyr på denne måten. Kjøringen er avhengig av 
kjøreforholdene, men månedskiftet mars/april kan være aktuelt. 
 
Ringerike Turistforening er en av landets eldste turistforeninger og har over 1 900 
medlemmer. I tillegg til turarrangement, merking av løyper og stier drifter også foreningen 
sju turistkoier. Grønknutkoia er tilgjengelig for alle og kan nyttes året rundt. 
 
Turistforeningen har tidligere år hatt tillatelse til transport av utstyr og ved. Traseen berører 
tre eiendommer, og det foreligger skriftlig samtykke fra samtlige hjemmelshavere.  
 
Vi mener å ha god kunnskap om motorferdselen og hvilke konsekvenser den kan ha for 
naturverdiene i området. Transport med snøscooter vil være en forbigående forstyrrelse som 
ikke setter varige spor etter seg. Det anses ikke å være fare for ukjente negative 
konsekvenser for naturverdiene knyttet til omsøkt kjøring. Det er noe kjøring i området 
vinterstid, men streng dispensasjonspraksis begrenser omfanget. Transport vinterstid 
etterlater få spor og er den beste metoden for transport i utmark. Kjøringen vil ikke medføre 
vesentlige skader eller ulemper på naturen og forholdet til Naturmangfoldloven, og især §§ 
8-12, synes uproblematisk i denne saken. 



 
Alternative løsninger 

1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
§ 6 avslås søknaden til Ringerike Turistforening om transport av utstyr til og fra 
Grønknutkoia med snøscooter. 

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser det som positivt at turistforeningen legger til rette for at allmennheten kan 
oppleve naturen og overnatte i koie. Da transporten finner sted vinterstid vil kjøringen ikke 
medføre kjøreskader, og siden omfanget av kjøringen begrenser seg til nyttekjøring og 
bruksfrekvens av koia, anses de samlede ulempene å være beskjedne. 
 
Rådmannen vil med bakgrunn i dette anbefale at Ringerike Turistforening gis tillatelse til 
transport av utstyr til Grønknutkoia for vinteren 2011. 
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