
 § 1 – Formål 

Formålet med denne forskriften er å regulere motorferdsel på vassdrag i Nes kommune.  Forskriften 

utfyller forutsetninger gitt i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.  

Forskriften skal sikre at lokale hensyn og miljø blir ivaretatt ved motorisert ferdsel på vassdrag i Nes 

kommune. 

§2 -Virkeområde 

Forskriften gjelder i hele Nes kommune. 

§ 3 - Unntak 

Forskriften gjelder ikke for 

a) forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt ambulansefartøyer, 

b) fartøyer med lege om bord, 

  

hvor overskridelse av ferdsel- og fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen 

eller oppdraget. 

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om 

utrykningen eller oppdraget. 

§ 4 – Generell aktsomhet  

Det skal vises aktsomhet og tilpasses fart etter farvann og fartøy, slik at det ikke oppstår skade på 

personer, dyr og miljø, andre fartøy, tekniske installasjoner eller omgivelser ellers. 

§ 5 - Glomma og Vorma 

Ferdsel på Glomma og Vorma er tillatt med følgende begrensinger:  

a) Motorferdsel innenfor fredningsgrensen til Beengen fuglefredningsområde er ikke tillatt. 

b) Inn- og utkjøring med motorfartøy fra land skal skje uten ulempe, støy og sjenanse for andre. 

c) Motorferdsel over 5 knop er ikke tillatt noe sted i tidsrommet 22.00 – 08.00. 

 

I tillegg er 5 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende områder: 

a) Motorferdsel på Vorma nord for Svanfossen i en 100 meters bred sone fra land. 

b) Motorferdsel på Glomma og Vorma sør for Svanfossen i en 50 meters bred sone fra land. 

c) Motorferdsel på Glomma nærmere enn 100 meter fra fredningsgrensen til Beengen 

fuglefredningsområde. 

d) Motorferdsel nærmere enn 100 m fra brygger, rekreasjonsområder, badeplasser, definerte 

friluftslivsområder og boliger. 

e) Ferdsel nær øyer i Vorma og Glomma i en 50 m bred sone rundt øyene.  
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§ 3.Uåa 

Ferdsel med motorfartøy på Uåa er forbudt med fart som overstiger 5 knop. 

§ 4.Bjørknessjøen 

Ferdsel med motorfartøy på Bjørknessjøen er forbudt med fart som overstiger 5 knop. Største tillatte 

motorstørrelse på Bjørknessjøen er 10 hk. 

§ 7 Andre innsjøer - Bruk av elektrisk motor 

Bruk av elektrisk motor med inngangseffekt på opptil 800 W er tillatt på følgende vann: Romsjøen, 

Hanskesjøen, Rabillen, Nettmangsjøen, Butjern, Langvannet, Sagstusjøen og Utsjøen. Største tillatte 

hastighet er 5 knop. 

Ferdsel på disse innsjøene skal gjennomføres varsomt, og ikke virke forstyrrende for fugl og vilt. 

Nes kommune kan helt eller delvis nedlegge forbud mot motorisert ferdsel på disse innsjøene, 

dersom hensynet til vilt, fugler og særskilt hekkeområder tilsier dette.  

§ 6.Husbåt 

Plassering og bruk av husbåt er ikke tillatt på noen vassdrag i Nes kommune. Med husbåt menes 

hytte/brakke eller annet byggverk som er egnet til beboelse, plassert på flåte, pongtonger eller 

lignende flytende innretning. 

§ 5 - Sjøfly 

I Nes kommune er det forbud mot landing og start med sjøfly på elver, innsjøer og vassdrag. 

§ 8.Dispensasjon 

Kommunedirektøren kan etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne forskriften. 

I tilfeller av arrangementer som båtsportstevner, vannskisportstevner m.v. hvor det er behov for 

sikkerhetsmessige vurderinger, tilligger ansvaret politiet som da etter søknad kan gi dispensasjon. 

§ 9 Forvaltningsorgan, sanksjoner og straff 

Politiet kan føre kontroll med at bestemmelser gitt i denne forskrift blir overholdt. Den som forsettlig 

eller uaktsomt overtrer denne forskrift kan i henhold til motorferdselsloven §12 straffes med bøter 

§ 10.Ikrafttreden 

Denne forskrift trer i kraft fra vedtakstidspunkt.  

 


