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Forslag til lokal forskrift om motorferdsel på Storsjøen i Nord-Odal og Sør-
Odal kommuner 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Utvalg for eiendom og samfunn vedtar med hjemmel i forvaltningsloven §37 å legge forslag til ny 
lokal forskrift om motorferdsel på Storsjøen i Nord-Odal og Sør-Odal kommuner ut til offentlig 
ettersyn. 
 
20.02.2023 Utvalg for eiendom og samfunn 
 
Kommunedirektørens innstilling vedtatt mot tre stemmer fra Erik Ruud, Ragnar Martinsen og Benny 
Nyborg.  
 
UES-011/23 Vedtak: 
Utvalg for eiendom og samfunn vedtar med hjemmel i forvaltningsloven §37 å legge forslag til ny 
lokal forskrift om motorferdsel på Storsjøen i Nord-Odal og Sør-Odal kommuner ut til offentlig 
ettersyn. 
 
 
Saksopplysninger: 
Bakgrunn 
Nord-Odal sin Forskrift om motorferdsel på vassdrag trådde i kraft i 1999 og ble siste endret i 2002. 
Sør-Odal sin Forskrift om motorferdsel på Storsjøen trådde i kraft i 1995 og er ikke endret siden. 
Forskriftene gir ulike forbud og tillatelser i kommunene. Mens det er forbud mot vannscooter i Sør-
Odal er det tillatt i Nord-Odal. Samtidig er det forbud mot husbåter i Nord-Odal, men er tillatt ved 
dispensasjon i Sør-Odal.  
 
I 2013 vedtok begge odalskommunene Storsjøplanen. Det overordna målet var: «Storsjøen er en 
perle i Odalen til glede og nytte for mennesker, flora og fauna, og skal på den måten bidra til en god 
utvikling i Odalen». Temaer som vannkvalitet og inngrep/skjøtsel i strandsonen var sentrale. For å 
begrense omfanget av planen, ble det bestemt at motorferdsel ikke skulle være med. Etter dette har 
enkelte sentrale forskrifter endret seg. Sentral forskrift om bruk av vannscooter og lignende trådde i 
kraft i 2012 for deretter å bli opphevet i 2017.  



 
Premissene er derfor endret siden de lokale forskriftene ble vedtatt. Vannscooter er i dag likestilt 
med andre fritidsbåter, men forbudet i Sør-Odal gjelder fortsatt. For innbyggerne og tilreisende er 
det vanskelig å vite hvor kommunegrensa går, og dermed hva som er tillatt og ikke. Det er behov for 
å få vedtatt en forskrift i begge kommuner som regulerer motorferdsel for hele Storsjøen.  
 
I tillegg var bruken av vannscooterkjøring mindre utbredt da de lokale forskriftene ble vedtatt. Det 
har imidlertid vært en markant økning siden vannscooterforskriften ble opphevet. Både blant 
innbyggerne og tilreisende som kommer hit for å kjøre med vannscooter. Årsaken kan være at flere 
av nabokommunene som Kongsvinger og Nes i den senere tiden har vedtatt forbud eller restriksjoner 
mot vannscooterkjøring i sine kommuner. Spørsmålet blir derfor om dette fortsatt skal være tillatt i 
Storsjøen, eller om det skal innføres forbud, eller kun være tillatt innenfor bestemte (avgrensende) 
områder. 
 
Husbåt er ikke et entydig begrep, men vil omfatte flere typer flytende konstruksjoner, fra en 
spesialbygget båt beregnet til fritidsbruk eller permanent opphold, til lektere eller andre flytende 
konstruksjoner hvor det er plassert en hytte eller et hus oppå. I prinsippet kan alle typer flytende 
konstruksjoner tenkes å være "husbåter", og det er ikke et klart skille mellom disse og det som 
normalt blir oppfattet som vanlige fritidsbåter, vanligvis masseproduserte. For å flytte en husbåt må 
imidlertid denne ofte benytte egen motor eller slepes av motorbåt. 
 
I den lokale forskriften for Nord-Odal gis det også tillatelse til landing, letting samt taxing med 
mikrofly innenfor angitt område på Storsjøen når det er islagt vann. Dette berører ikke Sør-Odal 
kommune direkte. 
 
Innkomne henstillinger 
Det har kommet flere henstillinger fra andre aktører både lokalt og nasjonalt om å se på dagens 
lokale forskrifter. 
 
Det er kommet inn oppfordringer fra både Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Friluftsliv om å forby 
vannscootere. Det vises til at vannscootere likestilles med fritidsbåter etter at vannscooterforskriften 
ble opphevet i 2017, og at vannscootere heretter kan brukes på lik linje med fritidsbåter i de aller 
fleste områder. Disse organisasjonene mener at kommunene derfor bør fastsette lokale forskrifter 
om bruk av vannscooter, slik det gis anledning til.  
 
Odalen sjømerkeforening viser til ulike forskrifter i kommunene og oppfordrer til at det utarbeides 
likelydende forskrifter i begge kommunene.  
 
Det har også kommet inn henstilling om å oppdatere forskriften for Nord-Odal sin del med tanke på 
landing og letting av mikrofly. Dagens begrep med «mikrofly» blir ikke benyttet lenger og kan 
ekskludere andre typer fly, og bør derfor samsvare med de regler og forskrifter som kreves av 
Luftfartstilsynet, Norges Luftsportsforbund og Idrettsforbundet.  
 
Naturmangfold 
Det er registrert betydelig områder som verdifulle kulturlandskap, viktige naturtyper og arter av 
nasjonal interesse (se kart). Det er også flere større områder i Storsjøen som er definert som INON, 
det vil si inngrepsfrie naturområder som ligger én kilometer eller mer (i luftlinje) unna tyngre 
tekniske inngrep. 
 
Sør i Storsjøen ligger Seimsjøen naturreservat, et våtmarksområde som ble vernet i 1982. Området 
har størst betydning som rasteplass for ender og sangsvaner under vårtrekket. Over 1000 ender og 
flere hundre av hver av artene stokkand, krikkand og kvinand og opptil 80 sangsvaner er påvist ved 
enkelte anledninger. Området er forbudt for motorferdsel gjennom verneforskriften.  
 



I tillegg er det registrert over 20 øyer, holmer og skjær i Storsjøen med et rikt fugleliv. I 
Miljødirektoratets Naturbase er det registrert både hettemåke og vipe, arter som er kategorisert som 
Kritisk truet. Disse har stor forvaltningsinteresse.  
 
Det er registrert sterkt truede arter som storspove, makrellterne, ål, gråmåke, hønsehauk, fiskeørn, 
svartand, fiskemåke, spissnutefrosk og lappfiskand ulike steder i Storsjøen.  
 
Flere av disse lever i områder som er definert som område for arter av særlig stor nasjonal 
forvaltningsinteresse. Deriblant helt nord i Sandsjøen, området fra Ekornhol til Hanorsundet, 
Grunnsjøen og Seimsjøen, Ramsvika, Engholmen, Fleskeholmen, Svartholmen og hele området fra 
Mo til Fjell. 
 
I tillegg er flere arter definert som ansvarsarter, for eksempel skjærpiplerke og dvergfalk. Det betyr at 
Norge har mer enn 25% av artens Europeisk bestand.  
 

                                
Kartet viser steder i og rundt Storsjøen som i Miljødirektoratet sin Naturbase er registrert med ulike viktige 
naturtyper, sårbare arter, naturvernområder, kulturlandskap, kulturminner, statlig sikra friluftslivsområder og 
inngrepsfrie områder.  
 
Friluftsliv 
Det er 5 store båthavner i Storsjøen; Mo, Strand, Austvatn, Sand og Ringås, og flere større 
fellesbrygger. Antall båter på Storsjøen er estimert til over 800, men det foreligger ikke noe estimert 
tall på antall vannscootere. I tillegg kommer et visst antall båter og vannscootere fra tilreisende. Det 
eksisterer to statlige friluftslivsområder; Kalvhella og Bukkeneset, med flere hundre badende på 
finværsdager. I tillegg har man større offentlige badeplasser ved Sand, Stormoen, Svennebye, 
Breivika og Molensa. Ved Sognnabben er det campingplass og større hytteområder finnes både ved 



Odølingen, Slåstad og Fjellshavna. I mesteparten av strandsonen gjelder allmenferdselsretten, og 
mange steder finner man mindre badeplasser.  
 
Storsjøen er en grunn sjø, med mange områder der man kan risikerer å kjøre på grunn selv for de 
som er kjent i sjøen. Sjømerkeforeningen har gjort og gjør fortsatt en viktig jobb med å merke hvor 
man kan kjøre og hvor man ikke bør kjøre. Det er likevel stor fare for å kjøre på skjær og grunner 
mange steder i sjøen. Spesielt i nærheten av de mange øyer og holmer. På enkelte somrer er 
vannstanden i Storsjøen så lav at det blir en umulig oppgave å merke alle skjær og grunner.  
 
Regelverk 
Det er mange lover og forskrifter som regulerer motorferdsel:  
 

· Motorferdselloven 
· Lov om fritids- og småbåter 
· Havne og farvannsloven 
· Forskrift om fartsgrenser på sjøen 
· Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene) 
· Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt 
· Forskrift om begrenset fart ved passering av badende og om forbud mot ferdsel m.v. 

innenfor oppmerkede badeområder 
· Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) 
· Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv. 

(Fritidsfartøyforskriften) 

 
I tillegg gjelder plan- og bygningsloven samt ulike forskrifter for verneområder og så videre, som også 
kan legge føringer for bruken av fartøyer. 
 
Fører av alle fritidsbåter inkludert vannscooter skal følge vanlige regler, deriblant:  

· innenfor 50 meter fra steder hvor bading pågår, er fartsgrense 5 knop 
· alle brukere skal være iført flytevest 
· har fritidsbåten mer enn 10 hk må føreren være fylt 16 år 
· Har fritidsbåten mer enn 25 hk, skal førere født 1. januar 1980 eller senere ha 

båtførerbevis. 
· fører av motordrevet fritidsbåt som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer skal i tillegg 

ha norsk høyhastighetsbevis. For å få høyhastighetsbevis må man bla være fylt 18 år. 

 
Etter at vannscooterforskriften ble opphevet er det ingen forbudssoner for vannscooter utover de 
som også gjelder andre fritidsbåter. Grunnregel i forskriften var at det ikke var tillatt i et heldekkende 
belte på 500 meter ut fra land: https://nord-odal-
kom.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5efa6d32e2b74a6784d26996630c6848 (se også 
vedlegg). Det var imidlertid tillatt med transportkjøring gjennom forbudssonen, minimum 30 meter 
fra land og maks 5 knop. I de lokale forskriftene er det i dag forbudt med fart som overstiger 5 knop i 
en 100 meters bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser. 
 
Kommunene kan også vedta lokale forskrifter. Havne og farvannsloven hfl §8 hjemler kommunene til 
å gi forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde. I forskrift kan 
kommunene også sette andre fartsgrenser for fritidsfartøy enn de som er satt etter hfl §7. 
 
Ny forskrift regulerer kun motorferdsel på Storsjøen. Gjeldende forskrift kan enten endres eller 
oppheves.  
 
Høring 



For å ivareta åpenhet og medvirkning skal det etter forvaltningsloven § 37 annet ledd gjennomføres 
høring av forslaget. Hensikten er at de berørte får en mulighet til komme med sine synspunkter. 
 
Saksvurdering:  
Vannscooter 
Skal vannscooterkjøring være tillatt eller skal det forbys det slik mange andre kommuner i regionen 
og landet for øvrig har gjort. Eller skal det åpnes for kjøring i ett eller flere avgrensede områder.  
 
Mange klager på støy, dette har blitt enda mer aktualisert etter at antall vannscootere har økt de 
senere årene. Det samme gjelder sikkerhet. Først og fremst i forhold til andre brukere av sjøen som 
melder om farlige situasjoner og generell følelse av utrygghet. Dette gjelder ikke bare bruken av 
vannscootere men også bruken av småbåter.  
 
Hensynet til friluftsliv, naturmangfold, støy og sikkerhet må vurderes opp mot ønske om å ha et 
tilbud til de som benytter vannscootere. Stadig flere har gått til anskaffelse av vannscootere, som er 
en betydelig investering. Et forbud vil begrense deres mulighet for å benytte seg av disse og kunne 
utøve sine fritidsinteresser. Samtidig er Storsjøen flittig brukt om sommeren av både innbyggere og 
tilreisende, og flere frykter alvorlige ulykker dersom regelverket for bruk av vannscootere ikke 
vurderes på nytt.  
 
Klima- og miljødepartementet sendte i 2016 ut på høring forslag om opphevelse av 
vannscooterforskriften. De skrev at kommunene med sin lokalkunnskap skal sikre at hensynet til 
natur og friluftsliv ivaretas i arbeidet med lokale forskrifter. Etter opphevelsen av 
vannscooterforskriften er det ikke noe skille mellom fritidsbåter og vannscooter, og disse skal i 
utgangspunktet behandles likt. Men dette synes å være tilpasset den lange norske kystlinjen med 
store områder og større avstander mellom fartøyene. Ikke de mange små innsjøer som også preger 
det norske landskapet, der areal er begrenset og potensialet for konflikter ofte er langt større. 
Høsten 2014 gjennomførte Vista Analyse mfl. en evaluering av vannscooterregelverket som en følge 
av innføringen av vannscooterforskriften i 2013. Der konkludert Vista Analyse med at «ugjestmilde 
klima og værforhold store deler av året vil trolig bidra til å begrense bruk, og det vil muligvis være 
langs sørlandskysten og Oslofjorden at hovedtyngden av vannscootertrafikken vil forekomme». Dette 
bare forsterker inntrykket av at fokuset har vært på kysten og ikke innlandet.  
 
En gjennomgang viser at det kom inn ca 200 høringssvar, hvorav ca 70 kom fra kommuner. I tillegg 
sendte de fleste fylkesmennene (Statsforvalterne) samt en mengde interesseorganisasjoner for og 
imot vannscootere inn høringssvar. Et overveldende flertall var mot opphevelsen og ønsket 
videføring av de nasjonale reglene. Sikkerhet for alle brukerinteresser og beskyttelse av dyreliv ble 
oppgitt som hovedårsaker. De som støttet opphevelsen hadde flere gode argumenter for dette, men 
et gjennomgående fellestrekk var imidlertid med utgangspunkt i kysten, der kommunegrenser gjør 
det vanskelig å vite hvilke regler man skal forholde seg til. Samtlige innlandskommuner (ca 20) var 
negative til forslaget med unntak av én kommune. I tillegg var alle fylkesmennene mot forslaget. 
Likevel ble forskriften opphevet. 
 
Vannscootere har sammenlignet med andre fritidsbåter en ekstrem akselerasjon og fartspotensiale 
utgjør en ekstra sikkerhetsrisiko for andre som ferdes på sjøen, for eksempel kajakker, kanoer, SUP-
brett og seilbrett. Ikke minst for de badende. Disse såkalte «myke trafikanter» ferdes overalt på 
sjøen. Dette er det også påpekt i Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv: «I tillegg kan 
motorisert ferdsel både til lands og til vanns utgjøre en risikofaktor for friluftslivet. Båter, snøskutere 
og vannskutere i stor fart kan være en sikkerhetsrisiko for skigåere, padlende, roende og badende». 
Vannscootere utgjør også en sikkerhetsrisiko for andre båter og tilhørende aktiviteter som vannski og 
ringer. Vannscootere har ofte en topphastighet på mellom 30 og 80 knop, som tilsvarer mellom 55 og 
150 km/t. En fart som ikke en gang tillates på norske veger. I sin høringsuttalelse påpeker også 
Sjøfartsdirektoratet at de er «av den oppfatning at det er en større risiko for skade med bruk av 
vannscootere. Dette er en naturlig følge av vannscooterens konstruksjon, bruk og fart.» Vanlig trafikk 



med fritidsbåter har som oftest et konkret transportformål og følger i større grad bestemte ruter, 
selv om de også benyttes som et friluftslivsformål da det er svært populært å bruke sjøen som 
«feriested». Det samme kan ikke sies om vannscootere som mer eller mindre kun er et 
fornøyelsesfartøy. Manøvrerbarheten gjør at det ofte kjøres i et uforutsigbart mønster med krappe 
svinger, i sirkler og med hyppige akselerasjoner. Det betyr at både vannscooterfører og førere av 
andre båter må følge ekstra godt med når de ferdes på sjøen. Konstruksjon fører også til at de kan gå 
langt nærmere land og øyer/holmer. Dette skaper farlige situasjoner på steder der det for eksempel 
ikke er satt ut bøyer som viser offentlig badestrand. De aller fleste badeplassene i Storsjøen er 
mindre, ofte avsidesliggende områder, kun brukt av de som sokner aller nærmest til stedene. Det 
vises til at vannscooter har elektroniske bremser som gjør at den kan stoppe fra full fart på 10-15 m. 
Men dette fordrer at fører er årvåken og har oversikt til enhver tid. 
 
Utøvelse 
Vannscooterkjøring blir stadig mer og mer populært, og utøves av folk i alle aldre, selv om det er klart 
flest unge som kjører. For mange er det en mulighet for å få utøvd en fritidsinteresse som man ikke 
finner i andre tradisjonelle miljøer med organisert idrett eller lag og foreninger. Vannscooterkjøring 
er først og fremst en fornøyelse og et motorisert leketøy, i motsetning til andre fritidsbåter som også 
blir benyttet til transport og mer varig opphold. 
 
Fortsatt tillatelse til vannscooterkjøring vil kunne trekke til seg turister og øke omsetning hos 
handelsstanden i kommunene. Det vil kunne sette Storsjøen på kartet og skape blest om 
kommunene, noe som igjen vil trekke til seg turister og skape ekstrainntekt for handelsstanden. Det 
vil også, dersom etterspørselen tilsier det, kunne føre til etablering av utleievirksomhet tilsvarende 
dagens mulighet for leie av kano/kajakk og SUP-brett. 
 
Dyreliv 
Den største forskjellen på vannscooter sammenlignet med andre fritidsbåter er fart, akselerasjon, og 
evne til å holde stor fart på grunt vann. Det gjør at vannscootere kommer mye nærmere fugl enn 
andre fritidsbåter. Dette utgjør helt klart en større negativ konsekvens i form av forstyrrelser i 
hekkesesongen og når fuglene myter (fjærfellling). Da er dyrene på sitt mest sårbare. Vannscootere 
kjører i områder hvor fuglene har etablert seg og tidligere vært beskyttet. Dette kan føre til at 
fuglene fordrives og finner andre leveområder som ikke egner seg like godt. I tillegg utgjør det en 
større fare for direkte påkjørsler av både fugl og fisk. I tillegg til Seimsjøen naturreservat er det 
registrert et betydelige antall arter i Storsjøen som er enten kritisk truet eller sterkt truet.  
 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bla vurderes ut fra påvirkningen av et 
økosystem og den samlet belastning den medfører, jf. Naturmangfoldlova §10. Selv om vannscootere 
skal likestilles med andre fritidsbåter, må det kunne antas at antall vannscootere på Storsjøen vil øke, 
blant annet fordi det er en generelt økende interesse, men også fordi andre kommuners forbud gjør 
at flere kommer hit for å utøve sine fritidsinteresse. En slik økning vil føre til at den totale samlede 
belastningen på miljøet i Storsjøen kan bli for stor.  
 
Støy og forurensning 
Lydnivå på vannscooter isolert sett er ikke mer støyende enn for eksempel småbåter. Moderne 
vannscootere har i dag en lavere desibelfrekvens enn mange andre båter. Kjøremønster og bruk gjør 
det likevel til et tema. Hyppige akselerasjoner og brå svinger med påfølgende hopp og «banking» gir 
et annet lydbilde enn for småbåter. Utslippet er derimot lavt og ikke et argument for å forby.  
 
Egnede områder der vannscooter er tillatt 
Et alternativ til totalforbud eller fri kjøring er opprettelse av ett eller flere avgrensende områder der 
vannscooterkjøring er tillatt. Rent teknisk er ikke dette vanskelig, men hvilke områder som skal tillate 
kjøring og hvordan dette skal håndheves gjør det utfordrende.  
 
Storsjøen er omfattende i areal og topografisk utfordrende ved at den består av flere «sjøer». Antall 



større båthavner kompliserer det ytterligere ved at adkomst til de ulike områdene kommer fra flere 
steder. Dagens regelverk fokuserer mye på alder og størrelse på motor. Dette er regler som i praksis 
ikke følges opp og håndheves. Med erfaring i hvordan de ulike reglene for fartsgrenser blir overholdt 
av båter på sjøen i dag, er det grunn til å tro at lange strekker med 5 knop midt i sjøen ikke blir 
overholdt når det er liten fare for reaksjoner fra myndighetene. Det kan trekkes en parallell til det 
generelle nasjonale forbudet mot snøscooterkjøring. Et forbud som i praksis ikke blir fulgt opp av 
politiet når overtredelser blir meldt inn. I flere av høringsuttalelsene til forslaget om opphevelsen av 
vannscooterforskriften ble det påpekt at det vil være lite sannsynlig at politi eller SNO med få 
ressurser skal prioritere oppsyn etter kommunale forskrifter for vannskuterkjøring. Forskrifter som 
ikke blir overholdt har svært liten verdi. Verken politidirektoratet eller økokrim støttet opphevelsen i 
sine høringsuttalelser. Økokrim uttalte at økt lovlig vannscooterkjøring vil føre til økt ulovlig kjøring, 
og den samlede belastningen på naturen, mennesker og miljø av lovlig og ulovlig ferdsel kunne bli 
betydelig (jf. Naturmangfoldlova § 10). De mente det ville bli enda viktigere med en effektiv kontroll 
for å begrense den ulovlige kjøringen. Regelverket var imidlertid svært vanskelig å ha effektiv kontroll 
av fordi avstandene er store, og det er enkelt å stikke av og politiressurser er begrenset. 
Politidirektoratet bekrefter i sin høringsuttalelse at kontroll mange steder er sporadisk og enkelte 
steder fraværende, og at antall kontroller ikke vil øke i fremtiden.  
 
Motorsport 
Vannscooterkjøring, Aquabike eller Jetski er en sport som blir stadig mer og mer populært i Norge. 
Sporten bør imidlertid etableres på egne områder på lik linje med egne lukkede baner for 
motorsport, som for eksempel motorcross, og da gjennom regulering av egnede områder. De fleste 
større innsjøer i Norge forvaltes av kommunene men det bør ikke være den enkelte kommunen sitt 
ansvar å legge til rette for utøvelse av sporten. Dersom kommunen ønsker å satse på dette bør det i 
så fall gjennomføres i samarbeid med andre kommuner i regionen. Noe slikt ønske er det foreløpig 
ikke registrert i Kongsvingerregionen. Kongsvinger har i stedet innført forbud mot vannscooterkjøring 
i egen forskrift.  
 
Dersom det søkes om tillatelse til å avholde konkurranser eller organisert trening må dette omsøkes 
og behandles etter Motorferdselloven.  
 
Andre kommuner. 
En rekke kommuner har i dag forbud mot vannscooter. I tillegg til Kongsvinger er det forbud mot 
vannscooter i bla Eidsvoll og Østre Toten. Det er heller ikke tillat med vannscooter i Øyeren. I Grue og 
Åsnes kommuner derimot er det ikke noe forbud, mens Eidskog tillater kun vannscooterkjøring i én 
innsjø. I Stange er det kun tillatt med motorbåt på Harasjøen og da med fartsgrense 5 knop. Nes 
tillater kun kjøring på Glomma og Vorma, med flere restriksjoner på både fart og avstand til land. 
 
Skal det tillates med vannscooterkjøring må det forventes en økning i kjøring med vannscootere fra 
tilreisende som ikke finner dette tilbudet i sitt eget nærområde. Dette kan skape blest om 
kommunene og gjøre de attraktive å besøke, men også øke risikoen for ulykker ettersom førerne ikke 
er kjent i sjøen. Både fordi det er mange skjær og grunner i Storsjøen, men også fordi folk oppholder 
seg og bruker sjøen mer eller mindre i hele strandsonen.  
 
Gjeldende forskrift 
Dersom det vedtas en ny lokal forskrift som kun regulerer motorferdsel på Storsjøen, kan gjeldende 
forskrift om motorferdsel på vassdrag i Nord-Odal kommune endres eller oppheves. Dette må legges 
frem i egen sak. Det vurderes som mest hensiktsmessig å endre forskriften ved å oppheve de 
paragrafene som gjelder Storsjøen. De paragrafene som omhandler Råsen og Nøklevatnet vil fortsatt 
være gjeldende frem til ny forskrift om motorferdsel på vassdrag i Nord-Odal kommune vedtas. 
 
Husbåt 
Det foreligger ingen vektige grunner for at det bør åpnes for motorferdsel med husbåt på Storsjøen 
eller Råsen. Dersom husbåter tillates vil man kunne legge til rette for konflikter med andre som 



ferdes på sjøen og grunneiere i strandsonen. Totalbelastningen på sjøen kan bli enda høyere, jf 
begrunnelsen om vannscootere og naturmangfoldlova.  
 
Storsjøen er en attraktiv innsjø, og mange ønsker seg hytte ved vannet, noe som blant annet viser 
seg på tomtesalget både på Odølingen hyttefelt og Svingen Vest i Slåstad. Det er imidlertid begrenset 
med hytter ellers, og tillatelse til oppføring av nye hytter i strandsonen utover regulerte områder er 
ikke tillatt, jf kommuneplanens arealdel. Dersom det åpnes for husbåter vil dette kunne medføre et 
økt press på arealene langs sjøen, både med tanke på hvordan husbåtene brukes, hvor lenge de er 
tenkt plassert på ett sted og forankring til land. 
 
Det er en klar målsetting at ny forskrift for Storsjøen skal være likelydende i Nord-Odal og Sør-Odal 
kommuner. Sør-Odal kommune har behandlet saken og sendt utkast ut på høring. Ved en inkurie har 
høringsutkastet i Sør-Odal med en paragraf fra tidligere forskrit, som viderefører mulighet for å søke 
dispensasjon fra forbudet mot husbåt. Det er enighet om at forslagene til forskrift omforenes før sak 
legges fram til endelig vedtak i kommunen.  
 
Landing, letting og taxing med mikrofly 
Dagens forskrift gir tillatelse til landing, letting og taxing med mikrofly på angitt område i Storsjøen. 
Område ligger i sin helhet i Nord-Odal. Endringene som foreslås er i all hovedsak for å tilpasse 
begrepsbruk i Norsk Luftsportsforbund og Luftfartstilsynet. Begrepet mikrofly blir ikke lenger brukt. I 
dag benyttes fellesbetegnelsen småfly, som dekker begreper som Sportsfly, Eksperimental, LSA/LAPL, 
samt motorfly. Endringene innebærer ikke mer støy, da dagens flypark i praksis er mer støysvak. 
Utslippene er også blitt lavere. Endringen innebærer at flyene som tillates kan være større, det er 
derfor foreslått at lengden på landingsstripen økes fra 500 til 700 meter. 
 
I eksisterende forskrift skal adkomst skje fra båtbrygga ved Gardvik skole. Adkomst skjer i praksis fra 
Strand brygge som er privat. Det er derfor mer hensiktsmessig at det også står i forskriften. Det kan 
imidlertid bli endret i fremtiden, derfor opprettholdes tidligere adkomst som alternativ dersom 
Strand brygge opphører eller eier ikke ønsker det lenger. 
 
 
Konklusjon: 
Når det gjelder vannscooterkjøring er det vanskelig å se at fordelene er større enn ulempene. Det bør 
derfor vedtas forbud om vannscooterkjøring på Storsjøen. Dette begrunnes i hensynet til dyrelivet og 
totalbelastning en slik kjøring påfører, jf. Naturmangfoldlova § 10. Det må også forventes en generell 
økt bruk av vannscooter, og med bruk og kjøremønster vil risikoen for at man får alvorlige ulykker 
øke. Storsjøen er en grunn sjø med øyer og holmer samt skjær, og vannscooterkjøring skaper 
ytterligere farlige situasjoner og økt konfliktnivå mellom ulike brukerinteresser. Hensynet til at man 
skal få benytte vannscooter til lek og moro bør ikke veie tyngre enn hensynet til naturen og alle de 
andre brukerinteressene på Storsjøen.  
 
Selv om dagens lovverk regulerer kjøring med krav til alder, motorstørrelse og krav til både 
båtførerbevis og høyhastighetsbevis, er ulovlighetsoppfølgning ikke en prioritet hos verken politiet 
eller statens naturoppsyn på grunn av ressursmangel. Politiet bekrefter selv at dette ikke vil endre 
seg fremover. Av samme grunn vil det ikke være grunnlag for å innføre bestemte områder som 
tillater vannscooterkjøring da verken dagens kontroll og oppsyn blir ivaretatt. Da bør det ikke legges 
opp til enda flere potensielle lovbrudd som ikke følges opp, og vil føre til at ulovlig kjøring sammen 
med lovlig kjøring bare vil øke i omfang. At dagens ulovlig kjøring ikke blir fulgt opp med kontroll og 
oppsyn er ikke en grunn for at man skal legge til rette for enda flere lovbrudd.  
 
Når det gjelder motorferdsel med husbåt bør dette fortsatt ikke være tillatt. 
 
Dagens regelverk om landing, letting og taxing av småfly bør videreføres med de endringene som er 
foreslått. Dette er kun for å tilpasse seg dagens praksis og de begreper og bruk som eksisterer i 



tilsvarende nasjonale regler. 
 
I gjeldende forskrift om motorferdsel på vassdrag i Nord-Odal kommune oppheves §§2-4 samt §§8-
10. Ny forskrift for motorferdsel på vassdrag i Nord-Odal kommune som ikke berører Storsjøen vil bli 
lagt ut på høring med påfølgende vedtak senere. 
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 
Vedlegg:   
13.02.2023 Forskrift om motorferdsel på Storsjøen i Nord-Odal og Sør-

Odal kommuner, Innlandet 
1573858 

11.06.2017 Reguleringen av vannscooter - oppfordring fra Norsk 
Ornitologisk Forening 

1369443 

06.06.2017 Bruk av vannscooter 1369144 
 
 
 
Saksdokumenter: 
Vedrørende forskrift om motorferdsel på Storsjøen 
Forslag revidering av forskrift for flyaktivitet på Storsjøen i Nord Odal: 
Angående henvendeles om forskrift 
Vedrørende forskrift om motorferdsel på Storsjøen 
 
 
 
 


