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Lokal forskrift om motorferdsel på vann og vassdrag i Gran 
kommune, med felles bestemmelser for Randsfjorden 

 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag vedtas lokal forskrift 
om motorferdsel på vann og vassdrag i Gran kommune.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forskrift om motorferdsel i vann og vassdrag Ja 
Kartvedlegg                  Ja 
 

Oppsummering 
Saken gjelder egen lokal forskrift for å regulere all ferdsel med motorisert kjøretøy på alle vann og 
vassdrag i kommunen. For Randsfjorden er det samarbeidet tett med de andre Randsfjords-
kommunene for å innarbeide like bestemmelser. Dette for å gjøre ferdselen, og håndhevingen av 
ferdselen, på Randsfjorden enklere og mer forståelig.    

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunene har flere muligheter til å gi lokale reguleringer for bruk av kommunenes vann og 
vassdrag. Kommunen kan begrense ferdselen til deler av en elvestrekning eller innsjø, eller bare 
tillate ferdsel for visse båttyper, båter med begrenset hastighet, eller motorstørrelse, til 
bestemte formål, til bestemt tid mv. Det kan f.eks. settes forbud mot bruk av vannskuter i hele 
eller deler av vassdraget. Hjemmelen for en slik lokal forskrift er motorferdselloven §§ 4 og 5.  

 
§ 4 tredje ledd lyder slik:  
«Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på  
elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del 
av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis 
ikke skal være tillatt.»  
 
§ 5 første og andre ledd lyder slik:  
«Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til:  
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b) bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige 
grunner som i tilfelle må angis i forskriften. Kommunestyrets myndighet kan ikke delegeres.  
Utkast til forskrift sendes fylkeskommunen og berørte statlige fagmyndigheter til uttalelse. 
Dersom noen av disse har hatt innsigelse som kommunestyret ikke har tatt hensyn til, skal 
kommunestyrets vedtak sendes fylkesmannen til godkjennelse.»  
 
Bakgrunn - gjeldende motorferdselforskrift og samarbeid om ny motorferdselforskrift:  
 
Randsfjordkommunene prøvde på nittitallet å få til et samarbeid om en felles 
motorferdselforskrift for Randsfjorden, men det var bare Nordre Land som gjennomførte 
vedtaksarbeidet. Forskrift om motorferdsel, Nordre Land kommune, del B: Felles bestemmelser 
for Randsfjorden i Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommune trådde i kraft i 
november 1993.  
Denne forskriften er bare vedtatt av Nordre Land kommune. Forskriften har, til tross for dette, i 
praksis fungert som forskrift for alle kommunene rundt Randsfjorden siden 1993.  
 
Gran kommune har ikke egen forskrift for motorferdsel i vann og vassdrag. Gran kommune har 
heller ikke på annen måte vedtatt noen bestemmelser for motorferdsel i Randsfjorden.  
 
I mai 2017 ble vannscooter-forskriften opphevet. Konsekvensen av dette var at vannskuter skulle 
likestilles med båt.  
For at alle kommunene rundt Randsfjorden skal ha egne forskrifter om motorferdsel i 
kommunenes egne vann (del A), som inkluderer vannskuter, samt en felles forskrift som gjelder 
Randsfjorden, (del B) måtte det lages, og vedtas nye forskrifter.  
 
Randsfjordkommunene startet sommeren 2017 arbeidet med en felles forskrift for Randsfjorden 
(del B) Det ble avholdt et innspillmøte på Jaren, der høringspartene i alle kommunene, og alle 
som ellers ville, ble invitert til å si noe om hva den nye forskriften burde inneholde.  
 
Forskriften var til behandling i Kommunestyret sist i møte den 19.9.2018, hvor følgende vedtak 
ble fattet, sak 67/18; 
 
Kommunestyrets vedtak 19.09.2018: 
Kommunestyret vedtar å legge lokal forskrift for motorferdsel på vann og vassdrag i Gran kommune, 
ut til offentlig ettersyn. 
 

Det settes en høringsfrist på åtte uker. 
 
Kommune-samarbeidet ønsker å få til en lansering av forskriftene i samarbeid med politiet. 
Plakater med visualisering av fem-knopsoner vil bli slått opp på offentlige badeplasser i alle de 
fire kommunene.  
 
Det er kommet en del høringsuttalelser, og disse er gjennomgått av kommunen og samarbeidet. 
Samarbeidet har vurdert at forskriftens innhold stort sett er som før, og derfor behandles nå, 
uten ny høring. 
 
Vurdering av merknader etter høring, og endelig utforming av forskrift:  
 
Hvordan lese saksframlegget:  
Først refereres paragrafen, slik den vil stå i forskriften som nå foreligger til behandling.  
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Deretter kommer konklusjon på, og kommentarer til høringsinnspillene, og eventuelt 
opprinnelig tekst i forslaget som er hørt, hvis det er gjort store endringer i teksten.  
Merknader til forskriften er behandlet i eget dokument, og ligger vedlagt denne saken. 
  
Endelig forskrift ligger ved i saken.  
§§ 1 OG 2 ER FELLES FOR DEL A OG DEL B I FORSKRIFTEN  
  
§ 1. Formål  
Formålet med denne forskriften er å regulere ferdselen med enhver type motor- og luftfartøy i 
vann og vassdrag, med sikte på å ta vare på naturmiljø, og fremme trivsel for alle.  
 

§ 2. Aktsomhet  
Uansett forskriftenes bestemmelser om maksimal hastighet, er det en forutsetning at den 
enkelte fører av motorisert fartøy ferdes med stor aktsomhet.  
 
Det må særlig vises hensyn til annen aktivitet på sjøen, og i nærheten av land og til fiske, vilt og 
fugleliv.  
 
I flere av kommunens vann drives fiske, og det er viktig at passerende båter viker for utlagte 
fiskegarn og storruser.  
 
Den enkelte plikter å gjøre seg kjent med bestemmelser/regler for bruk av motorfartøy i 
verneområdene i Randsfjorden. Disse verneområdene er avmerket i kartvedlegget og er:  

 Dokkadeltaet naturreservat  

 Fluberg fuglefredningsområde  

 Røykenvika fuglefredningsområde  
 

Konklusjon etter høring: §§ 1 Formål og 2 Aktsomhet opprettholdes nesten som i 
høringsforslaget. «enhver type» er lagt til i § 1. I § 2 er det presisert hvilke verneområder som 
finnes i Randsfjorden og at disse har egne forskrifter, samt at to av punktene er omformulert.  
 
Tillegg i forhold til høringsutkast:  
§ 1 «enhver type»  
§ 2 «Disse verneområdene er avmerket i kartvedlegget og er:»  

 Dokkadeltaet naturreservat  

 Fluberg fuglefredningsområde  

 Røykenvika fuglefredningsområde»  
 
Andre og tredje ledd i § 2 er sammenfattet til; «All ferdsel skal utøves slik at unødig ulempe 
eller forstyrrelser for andre brukere, samt for vilt-, fiske og fugleliv, unngås.» 
 
Kommentar til merknader:  
Målet har vært å lage en enkel og informativ forskrift, som gir samme kjøreregler for hele 
Randsfjorden, uavhengig av kommune. Forskriften tar opp i seg eksisterende regler om 
aktsomhet, og forbud. Det er gitt innspill på at disse reglene finnes i lover og forskrifter fra 
før, og at gjentagelse er unødvendig. De samarbeidene kommunene gjentar aktsomhet og 
forbudsreglene bevist, for å presentere en helhetlig og informativ forskrift.  
 
Etter flere høringsinnspill har vi valgt å kutte ut gjengivelsen av de tre forskriftene, som 
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gjelder verneområdene i Randsfjorden, og heller legge til litt om dette punktet i paragraf to. 
 

DEL A - gjelder bare for Gran kommune 
 
 

§ 3 Avgrensing og forbud mot motorisert ferdsel:  
 
Ferdsel med vannskuter og lignende er forbudt på alle vann og vassdrag i Gran kommune, med 
unntak av Randsfjorden.  
 
Konklusjon etter høring: § 3 Opprettholdes som i høringsforslaget.  
 
Gran kommune ønsker å presisere at vannskuter og lignende ikke er ønsket i kommunens 
mindre vassdrag, og vil synliggjøre dette i en egen paragraf.  
Norges vannscooterforbund har gitt en høringsuttalelse imot dette. Denne tas ikke til følge. 
 

DEL B FELLES BESTEMMELSER FOR RANDSFJORDEN FOR JEVNAKER, GRAN, 
SØNDRE LAND OG NORDRE LAND KOMMUNER  
 
Del B omfatter §§ 6 - 9  
Først refereres paragrafen i kursiv, slik den vil stå i forskriften som nå foreligger til behandling. 
Deretter kommer konklusjon, og kommentarer til høringsinnspillene. (Eventuelt opprinnelig 
tekst i forslaget som er hørt, hvis det er gjort store endringer i teksten)  
Høringsinnspillene ligger også med merknad som vedlegg til saken.  
 
§ 6 Avgrensing  
 
Med Randsfjorden menes i denne sammenheng området fra Søndre Randsfjord bru i Jevnaker i 
sør, til en linje trukket fra Ertnesodden (Lands Sag) til Mikkelstuen i nord (vedlagt kartutsnitt).  
 
Konklusjon § 6 Avgrensing: Ingen endringer gjort siden høringsforslaget.  
 
§ 7 Regler for motorferdsel i Randsfjorden 6  
 
100-metersone med 5 knop hastighet langs land (se kartvedlegg)  

 5-knop er største tillatte hastighet i en 100 meter bred sone langs land, øyer og holmer i hele 
Randsfjorden. Luftfartøy som tar av eller lander er unntatt fra bestemmelsen om hastighet på 
fem knop i 100 metersonen, med unntak av passering innenfor en avstand av 50 meter fra 
steder hvor bading pågår. Fartøy som sleper personer på vannski fra land/brygge, på vei ut 
av 100-metersonen, er også unntatt fra bestemmelsen om hastighet. 

Øvrige soner med 5 knop hastighet (se kartvedlegg)  

 Utenfor badeplasser, som vist på kartvedlegg, er det i en sone på 250 meter fra land en øvre 
fartsgrense på 5 knop for alle fartøy.  

 I sydenden av Randsfjorden, i området sør for en linje trukket fra utløpet av Tosobekken til 
Nøklebytangen, er 5 knop største tillatte hastighet innenfor hele området.  

 Ankring av, eller ferdsel med, fartøyer innenfor merkebøyer utlagt ved offentlige badeplasser 
er forbudt. Det er ikke tillatt å fortøye i de ovenfor nevnte merkebøyer.  
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 Motorferdsel med hytte/brakke/campingvogn/brygge som står på flåte eller pongtonger er 
ikke tillatt. Med motorferdsel menes fremdrift med egen motor og/eller sleping med annet 
fartøy.  

 Oppankring/fortøyning eller lignende av husbåt innenfor 5-knopsonene er ikke tillatt for mer 

enn to døgn, unntatt oppankring på lovlig godkjente båtplasser. 
 

Konklusjon § 7 Regler for ferdsel  
Første punkt 100 – metersone med fem knop hastighet langs land opprettholdes som i 
høringsforslaget, men med to små endringer.  
Punktet får to tillegg som lyder:  

 …,med unntak av; «passering innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår», 

og «fartøy som sleper personer på vannski fra land/brygge, på vei ut av 100-metersonen, er 
også unntatt fra bestemmelsen om hastighet.»  

 
  
Forum for natur og friluftsliv i Oppland ønsker at det innarbeides egne forskrifter som spesifikt 
gjelder vannskuter. Ønsker større avstand fra land med fem knops hastighet en foreslått i 
høringsutkastet.  
 
Norsk ornitologisk forening i Oppland foreslår en forbudssone for vannscooter (ikke motorbåt) 
på minimum 300 meter må innføres for å ivareta hensynet til sårbart fugleliv.  
 
Fylkesmannen i Innlandet mener at vannskuter bør ha en særegen hastighetsbegrensning, og 
anbefaler 300 meter med fem knop fart, særlig av hensyn til fugleliv.  
Fylkesmannen savner en nærmere vurdering av hensynet til naturmiljøet ved fastsettelse av 100 
– metersone med fem knop hastighet langs land.  
 
Kommunene mener at forskriften ikke fører til endringer i påvirkning av naturmangfoldet, siden 
praktisert farts- og avstandsgrense ikke er foreslått endret i fra dagens praktiserte grense. Det 
gjøres en utredning etter Naturmangfoldloven (NMFL) for å begrunne dette.  
 
Utredning NMFL § 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9 Føre var prinsippet  
Følgende registreringer av arter og naturtyper er registrert i Naturbase:  
I Jevnaker kommune finner vi i vannstrengen:  

 Utløpsområde fra Bergertjern til Randsfjorden, hekke- og rasteområde.  
I Gran kommune finner vi i vannstrengen:  

 Lysentangen, deltaområde, ved lav vannstand, interessant for fugl.  

 Røykenvika fuglefredningsområde (Vernebestemmelsene ivaretar naturverdier i 
området)  

 Gullerudvika, deltaområde, hekke og rasteområde våtmarksfugl.  

 Svarthammaren, lokal betydning rast, næringssøk.  

 Bjoneroa, deltaområde, ved lav vannstand vår/høst rasting fugl, overvintring andefugl.  
I Søndre Land kommune finner vi i vannstrengen:  

 Fluberg fuglefredningsområde, mudderbank (Vernebestemmelsene ivaretar 
naturverdier i området)  

 Settonsvika, deltaområde, vår og høst viktig for rast vadefugl.  

 Rostadvika, mudderbank – tørrlagte mudderbanker viktig som beite og rasteområder.  
Dokkadeltaet naturreservat finnes i både Søndre og Nordre Land kommune 
(Vernebestemmelsene ivaretar naturverdiene i området)  
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Naturmangfoldet som beskrives knytter seg til fugleliv. Det er i alt tre områder i Randsfjorden 
der fuglelivet har egne vernebestemmelser, og er godt ivaretatt.  
I tillegg er det sju områder som har varierende grad av viktighet for fugl, mest på lav vannstand, 
og vår/høst. Av det som går fram av naturbase, er alle de avmerkede områdene godt ivaretatt 
innenfor den foreslåtte 100 – metersonen fra land med fem knop fartsgrense.  
I dag praktiseres fem knop fart i 100 – metersone i Randsfjorden. Forskriften legger ikke opp til 
endringer i dette, annet enn at sonen får større utstrekning i nærhet av badeplasser, og i 
sørenden av fjorden.  
Kommunene anser at vannskuter (og lignende fartøy) og båt kan gå like fort, bråke like mye/lite, 
og være like farlig/ufarlig. Vi skiller altså ikke mellom fartøytyper når vi ser på 100 – metersonen, 
naturmangfold eller noen andre forhold.  
Når vi har lagt på større soner utenfor badeplasser er det av hensyn til trivsel, og sikkerhet for 
allmennheten.  
 
Med bakgrunn i dette vurderes kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende. Forskriften legger 
ikke opp til økt aktivitet eller forstyrrelser for dyrelivet, og det er ikke vurdert som nødvendig 
med ytterligere undersøkelser.  
 
§ 10- samlet belastning  
Omfanget av båt- og vannskutertrafikk i Randsfjorden er begrenset. Forskriften legger ikke opp 
til endret belastning for naturmangfoldet i 100-metersonen. Hastighet og støy vil bli redusert 
gjennom de restriksjoner som er lagt i forskriften.  
 
§§ 11 og 12 får ikke anvendelse.  
 
Konklusjon NMFL §§ 8 – 10  
Ut fra vurderinger gjort etter §§ 8-10 i Naturmangfoldloven mener vi at hensynene til fugleliv er 
godt ivaretatt med 100- metersonen i forskriften. De tre verneområder i Randsfjorden ivaretar 
fuglelivet gjennom vernebestemmelsene. 100 – metersonen med fem knops fart dekker de 
øvrige sju områdene, som er oppgitt å kunne ha konsentrert fugleliv. Det ser også ut til at 
fuglenes primære bruk av områdene er knyttet til lav vannstand, og tider på året da ferdsel med 
raske fartøy ikke er så vanlig, som tidlig vår og høst.  
 
Norges vannscooterforbund m. flere har i sitt høringsinnspill gjort kommunen oppmerksom på 
at Forskrift om fart mv. ved badestrender har en passus om ferdsel med luftfartøy som 
høringsversjonen ikke hadde tatt høyde for. Dette tas til følge, og er innarbeidet med et tillegg 
på følgende måte:  

100-metersone med 5 knop hastighet langs land (se kartvedlegg)  
5-knop er største tillatte hastighet i en 100 meter bred sone langs land, øyer og holmer i 
hele Randsfjorden. Luftfartøy som tar av eller lander er unntatt fra bestemmelsen om 
hastighet på fem knop i 100 metersonen, med unntak av passering innenfor en avstand 
av 50 meter fra steder hvor bading pågår.  

 
Naturvernforbundet i Jevnaker har i sin høringsuttalelse foreslått å utvide fem knop-sonen til 
også å gjelde Nordbytangen badeplass. Dette forslaget er ikke tatt inn i forskriften, da det er 
vurdert at hensynet til sikkerhet og allmenn trivsel ivaretas av 250-sone rundt badeplassene.  
 
Konklusjon § 7 Regler for ferdsel:  
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Andre punkt: Øvrige soner med 5 knop hastighet (se kartvedlegg)  
Første punkt om badeplasser har fått endret ordlyd, som er bedre å forstå enn ordlyden i 
høringsutkastet.  
 
Andre punkt: I sydenden av Randsfjorden osv. er opprettholdt som i høringsuttalelsen.  
Punkt om ankring opprettholdes som i høringsutkastet.  
Punkt om husbåt endres, og et nytt punkt om oppankring er tillagt.  
 
Fylkesmannen i Innlandet sier følgende i høring «Kommunen har i § 7 satt forbud mot husbåt. Vi 
kan ikke se at dette er begrunnet og minner om at forbud skal begrunnes ut fra 
motorferdsellovens formål og hjemmelen for å fastsette lokal forskrift.»  
 
Søndre Land bondelag påpekte i sin uttalelse at husbåt kan være en næringsvei. Dersom en 
kommune vil åpne for dette kan de gjøre dette med bruk av plan- og bygningsloven.  
 
Forskriften som er sendt på høring sier følgende: Motorferdsel med husbåt er ikke tillatt. Med 
husbåt menes hytte/brakke/campingvogn/brygge som står på flåte eller pongtonger. Med 
motorferdsel menes fremdrift med egen motor og/eller sleping med motorbåt.  
 
Ny formulering i forskriften:  
Motorferdsel med hytte/brakke/campingvogn/brygge som står på flåte eller pongtonger er ikke 
tillatt. Med motorferdsel menes fremdrift med egen motor og/eller sleping med annet fartøy.  
Oppankring/fortøyning eller lignende av husbåt innenfor 5-knopsonene er ikke tillatt for mer enn 
to døgn.  
Formålet med forskriften er å regulere motorferdsel for å ta vare på naturmiljø, og fremme 
trivsel for alle. Ferdsel som i forskriften ikke tillates, er ferdsel man vurderer at utgjør en 
sikkerhetsrisiko for allmenhetens ferdsel på Randsfjorden.  
Etter innspill fra fylkesmannen er forbud mot husbåt tatt ut av forskriften. Det er i stedet 
presisert hvilke fartøyskonstruksjoner som kommunene rundt Randsfjorden mener ikke fremmer 
trivsel for alle, fordi vi anser at de utgjør en sikkerhetsrisiko for allmennheten på Randsfjorden. 
  
Et nytt punkt om forbud mot oppankring av husbåt i 5 knop-sonene i mer enn to døgn er lagt til. 
To-døgnregelen følger lov om friluftsliv. Forbud mot oppankring utover to døgn er gjort for at 
husbåter ikke skal privatisere strandsonen og verne om naturmangfoldet. Oppankring på 
godkjente båtplasser, når grunneier har gitt samtykke, er unntatt fra to-døgns regelen.   
 
Konklusjon § 8 i høringsutkastet – Regler for motorferdsel i verneområder er fjernet i sin helhet 
etter innspill fra FM  
 
Hensikten med å sette verneområdebestemmelsene inn i den nye forskriften var å ha alle 
reglene for ferdsel på Randsfjorden samlet på ett sted. Intensjonen var god, men 
høringsinnspillene viser at dette bare blir forvirrende for den som leser. Som nevnt over har 
paragraf to i stedet fått følgende tillegg: Disse verneområdene er avmerket i kartvedlegget og er: 
Dokkadeltaet naturreservat, Fluberg fuglefredningsområde og Røykenvika 
fuglefredningsområde.  
 
§ 8 Forvaltningsorgan, sanksjoner og straff  
 



 

8 
 

Politiet fører kontroll med at bestemmelser gitt i denne forskrift blir overholdt. Den som forsettlig 
eller uaktsomt overtrer denne forskrift straffes med bøter.  
§ 9 Ikrafttredelse  
 
Denne forskrift trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med forvaltningsloven § 38.  
 
Konklusjon § 8 og § 9 er ikke endret siden høringen, bortsett fra at de har fått nye paragraf-
nummer, etter fjerning av høringens paragraf 8, om verneområdebestemmelsene.  
 
Kartvedlegg med inntegnet 5 – knopsoner i rødt for alle fire kommunene rundt Randsfjorden. 
Kartvedlegget er i en enkel utgave, og vil bli oppgradert til bruk i vedtatt forskrift, samt til bruk til 
informasjonsformål. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.  
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Ikke relevant  
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet nei 
Eldrerådet nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg nei 
 
 

Vurdering /alternative løsninger 
Rådmannen viser til de vurderinger som er gjort under saksutredning foran. 
Det anmodes om at Kommunestyret vedtar foreslått forskrift. Det er lagt ned betydelig innsats for å 
få til en felles enighet om reglement for Randsfjorden i kommune-samarbeidet. Dette skaper en 
forutsigbarhet for også de som ferdes på vannene i vår kommune.  
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag vedtas lokal forskrift 
om motorferdsel på vann og vassdrag i Gran kommune.  
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Forskriften har vært på høring. 
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Dato: 27. mai 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 


	? –,med unntak av; «passering innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår», og «fartøy som sleper personer på vannski fra land/brygge, på vei ut av 100-metersonen, er også unntatt fra bestemmelsen om hastighet.»

