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Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Aurskog-Høland kommune, Viken   

§ 1 Formål 
Forskriftens formål er å regulere motorferdsel i utmark, på vassdrag og sjøområder i Aurskog-

Høland kommune. 
 

§ 2 Virkeområde 
Forskriften utfyller regelverket som er gitt i lov 10.juni 1997 nr. 82 om motorferdsel i utmark og 

vassdrag, lov 21.juni 2019 nr. 70 om havner og farvann og nasjonal forskrift 15.mai 1988 nr. 356 for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og nasjonal forskrift 19.april 2021 nr. 1214 
om fartsgrenser på sjøen, gitt i medhold av lovene. 

 
Forskriften gjelder for all motorferdsel i utmark og vassdrag i Aurskog Høland kommune. Med 

motorferdsel menes det i denne forskrift all bruk av motorisert kjøretøy ved alle årstider. Dette 
inkluderer kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøskuter, ATV/UTV, elektrisk sykkel, elektrisk 
sparkesykkel, o.l.), båt, vannskuter, eller andre flytende fartøy og fly eller andre motoriserte luft- eller 
svevende fartøy. Listen er ikke uttømmende. 

 
§ 3 Generelle bestemmelser 

a) All motorferdsel som etter motorferdselloven ikke er tillatt, må det søkes om dispensasjon til å 
utøve. 

b) All motorferdsel i utmark, på vassdrag og sjøområder skal foregå i samtykke med grunneier. 
Søker plikter selv å skaffe grunneiers tillatelse. 

c) All motorferdsel i utmark, på vassdrag og sjøområder skal foregå på en hensynsfull, aktsom 
og skånsom måte uten skade på natur, dyreliv, klima, personer, eiendom eller at ferdselen er 
til unødvendig sjenanse for andre. 

d) All motorferdsel skal vektlegge sikkerhet, begrensning av støy og skadefri ferdsel. 
e) Ved behandling av søknader kan tidligere oppførsel til søker vektlegges ved vurdering av ny 

søknad. 
 

§ 4 Spesielt for motorferdsel i utmark 
Ved motorferdsel på utmark skal det, så langt det lar seg gjøre, benyttes motorkjøretøy med 

elektrisk motor.  
 Ved søknad om motorferdsel på islagt vann skal ivaretakelse av støynivå og støyforurensing 

for omgivelsene hensyntas i søknad og behandling av søknad.  
Etter utført motorferdsel på barmark skal tiltakshaver utbedre eventuelle skader og tilbakeføre 

området til sin opprinnelige stand. 
 
§ 5 Spesielt for motorferdsel på vassdrag 

All motorferdsel på vassdrag og sjøområder større enn 2 km2 er tillatt med følgende 
begrensninger; 

a) I viker, øyer og områder nærme land tilknyttet hytter og fritidsboliger, badeplasser, friluftsliv 
og rekreasjon, herunder padlere, roer, seilere, svømmere eller lignende er det 5 knops (= 
9,3 km/t) fartsgrense.  

b) Ut til 100 meter fra land, er det ikke tillatt å kjøre fortere enn 5 knop (= 9,3 km/t).  
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Ved motorferdsel på vassdrag og sjøområder skal det, så langt det lar seg gjøre, benyttes 
motorkjøretøy med elektrisk motor.   

Landing med fly på innsjøene i Aurskog-Høland kan foretas etter søknad. 
 
 
§ 6 Spesielt for motorferdsel på ferskvanns- og sjøområder 
 
All motorferdsel på ferskvanns- og sjøområder større enn 2 km2 er tillatt med følgende begrensninger; 

a) Ut til 100 meter fra land, er det ikke tillatt å kjøre fortere enn 5 knop (= 9,3 km/t).  
 

Ved motorferdsel på vassdrag og sjøområder skal det, så langt det lar seg gjøre, benyttes 
motorkjøretøy med elektrisk motor.   
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