
Forskrift om motorferdsel på Storsjøen i Nord-Odal og Sør-Odal kommuner, 
Innlandet 

§ 1.  

Denne forskrift skal supplere øvrig nasjonalt lovverk og sikre at lokale hensyn blir ivaretatt 
ved utøvelsen av motorferdsel på Storsjøen, i Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune. 

Forskriften begrenser ikke den motorferdsel som er direkte hjemlet i lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag, § 4 første ledd. 

 

§ 2. 

Med Storsjøen menes i denne forskrift Storsjøen med Songnessjøen, Sandsjøen, Grunnsjøen 
og Seimsjøen. 

Ferdsel med motorfartøy på Storsjøen er forbudt med fart som overstiger 5 knop (ca 8 km/t) 
i en 100 meters bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser. 

Inn- og utkjøring med vannski og tube på Storsjøen kan likevel skje når det ikke er til ulempe 
og sjenanse for andre, med unntak av følgende områder hvor dette er forbudt: 

-Kommunale badeplasser 
-Andre badeplasser 
-Statlig sikra friluftslivsområder 
-Båtforeningenes båtbrygger 
-Ramsholmen 
-Øyen 
-Rovøya 
 

§ 3. 

Husbåter på Storsjøen er ikke tillatt. 

 

§ 4. 

Motorferdsel med vannscooter på Storsjøen er ikke tillatt. 

 

§ 5. 

Landing, letting samt taxing med småfly er tillatt innenfor angitt område på Storsjøen når det er 
islagt vann. Området kan ved behov ryddes for snø. 

I. Området som er tillatt brukt for småfly ligger sydvest for Stormoen. Området er 
rektangulært med bredde 300 m og lengde 700 m, orientert nord – sør. Kartreferanser: 
Nord-Odal friluftskart, rutehenvisning NE442002. Adkomst til området er fra Strand 
brygge i Fjell. Dersom Strand brygge ikke kan benyttes lenger skal adkomst skje fra Mo 
båthavn. 



II. Det er tillatt å benytte traktor til snørydding på isen innenfor angitt område. 
III. På søndager er landing, letting og taxing med småfly, og snørydding med traktor, ikke 

tillatt før klokken 12.00. 
IV. Det angitte området skal før bruk merkes og skiltes for å opplyse om tillatelse til flyging 

med småfly og til nødvendig snørydding. 
V. Bruken av området skal foregå etter de lover og regler som til enhver tid er gjeldende for 

flyging med småfly, og i henhold til øvrig nasjonalt og kommunalt lov- regelverk. 
VI. Aktivitet utover normal treningsflyging, som stevner og konkurranser, skal søkes om til 

Nord-Odal kommune. Søknaden skal inneholde alle nødvendige opplysninger for å 
bedømme omfanget av arrangementet. Søknaden behandles i relevant politisk utvalg i 
kommunen. 

VII. Det er ikke tillatt å benytte landingsplassen for småfly på Storsjøen etter 1. april eller 2. 
påskedag dersom påsken faller senere. 

 

§ 6. 

Overtredelser av denne forskriften straffes med bøter. 

 

§ 7. 

Forskriften trer i kraft xxx 2023. 

Forskrift av 30. august 2002 nr. 596 om motorferdsel på vassdrag, Nord-Odal kommune, 
Hedmark, §§ 2-4 og §§ 8-10 oppheves. 

Forskrift av 13. juni 1995 nr. 650 om motorferdsel på Storsjøen, Sør-Odal kommune, 
Hedmark oppheves 

Endringer i denne forskriften vedtas av kommunestyrene i Nord-Odal kommune og Sør-Odal 
kommune. 

 


