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Forslag til ny lokal forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og andre vassdrag, Nes 
kommune, Viken 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for teknikk, næring og kultur - 25.01.2022 - sak 22/09 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling: 
 
Forslag til forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og andre vassdrag i Nes kommune, jf. 
vedlegg 1, legges ut på høring i 6 uker. 
 
Formannskapet 01.02.2022: 

 
Behandling: 
Forslag fra Nes SV og Rødt, foreslått av Ali Reza Nouri, Fellesliste for SV og Rødt 
forslag til vedtak: 
Følgende innarbeides i forslag til lokal forskrift for motorferdsel på Glomma ,Vorma og andre 
vassdrag: 
1 Med hjemmel i motorferdslovens §4 opprettholdes forbudet mot vannscooter på Vorma/Glomma 
og andre vassdrag 
 
2 Det innføres hastighetsbegrensning for motorbåter. Hastigheten settes til 30 knop for områder som 
ikke omfattes av bestemmelse om 5 knop 
 
Begrunnelse 
Hensynet til naturmiljøet, dvs fugleliv, annet dyreliv ved og i sjøen .Langt større områder enn Beenga 
som må skjermes, både under hekketid og ellers. 
Glomma og ikke minst Vorma er «smale» vassdrag sammenlignet med hav , store sjøer. 
Støyforurensing grunn av høy hastighet. Ikke minst i nærheten av bolig- og rekreasjonsområder ) 
Sikkerhet, Vorma er iskald og med til dels sterk strøm, Glomma har lokale strømmer og 
undervannsskjær. 
Håndheving. Politiet har ansvaret for håndheving, det vil kreve ressurser og utstyr for å gjøre dette, 
på bekostning av annet politiarbeid- Alternativt blir ikke håndhevingen prioritert, og det er duket for 
konflikter. 
 
 
Forslag fra MDG, foreslått av Jo Inge Buskenes, Miljøpartiet De Grønne 



Flomskogområdene ved Årnes, Hennisand og Sagstuåa som Miljødirektoratet nylig definerte som 
«truede lokaliteter med sentral økosystemfunksjon» må innarbeides i forskriften. 
 
Votering: 
Tilleggsforslaget fra representant Nouri (SV/R) fikk 2 stemmer (SV/R og MDG), og falt mot 9 stemmer 
(Ap, Sp, Frp, H og TSL). 
 
Tilleggsforslaget fra representant Buskenes (MDG) fikk 2 stemmer (MDG og SV/R), og falt mot 9 
stemmer (Ap, Sp, Frp, H og TSL). 
 
Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
FS- 22/12 Vedtak: 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
 
Forslag til forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og andre vassdrag i Nes kommune, jf. 
vedlegg 1, legges ut på høring i 6 uker. 
 
Utvalg for teknikk, næring og kultur 25.01.2022: 

 
Behandling: 
Votering:  
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
 
 
 
UTNK- 22/09 Vedtak: 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling: 
 
Forslag til forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og andre vassdrag i Nes kommune, jf. 
vedlegg 1, legges ut på høring i 6 uker. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Forslag til forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og andre vassdrag i Nes kommune, jf. 
vedlegg 1, legges ut på høring i 6 uker. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til ny forskrift om motorferdsel 
lf_forskrift_2000-09-12-1686 (3) 
Spørsmål om forskrift om motorferdsel 
 
Sammendrag: 
Nes kommune har utarbeidet en ny og revidert lokal forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og 
andre vassdrag Nes kommune, som skal erstatte eksisterende lokal forskrift fra 2000. 
 
I dagens forskrift har det vært et forbud mot vannscooter på vassdrag i Nes. I forslag til ny forskrift er 
det ikke et generelt forbud mot vannscooter, men bestemmelser som regulerer all motorferdsel 
uavhengig av type.  
 



Motorferdsel i utmark og vassdrag er i hovedsak regulert sentralt i motorferdselloven, men 
kommunene har mulighet til å regulere ferdselen gjennom egne lokale forskrifter.  
 
Kommunen kan også 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. 
 
Nes kommune har to store elver (Vorma og Glomma) samt en innsjø over 2 km2 (Bjørknessjøen). 
Utover dette er det flere mindre vassdrag og innsjøer. Det er ulik bruk av områdene når det kommer 
til rekreasjonsbruk og bosetting. Det er i tillegg varierende miljø- og naturverdier knyttet til ulike 
områder.  
 
Det anses som mest relevant å tillate ferdsel med vannscooter og større motorbåter kun på Vorma 
og Glomma i Nes kommune. For at kjøring med motorfartøy skal tillates på Vorma og Glomma er det 
vurdert til at det er behov for flere bestemmelser for å regulere ferdselen. Dette gjelder blant annet 
med tanke på støy, sikkerhet og avstand til land. Dette for å redusere de negative konsekvenser og 
hindre konflikter med blant annet naturmangfold, rekreasjon mm.  
 
For bruk av motorbåt på mindre innsjøer vurderes det som hensiktsmessig å videreføre mange av de 
eksiterende bestemmelsene i eksisterende forskrift, men samtidig ivareta at maks motoreffekt på 
disse innsjøene er 800 W.  
  
Bakgrunn for saken: 
Administrasjonen i Nes kommune har utarbeidet en ny og revidert lokal forskrift om motorferdsel på 
Glomma, Vorma og andre vassdrag Nes kommune. 
 
Den eksisterende lokale forskriften som regulerer motorferdsel på vassdrag ble fastsatt av 
kommunestyret i Nes den 12. september 2000. 
 
I den eksisterende forskriften i Nes er det et spesifikt forbud mot bruk av vannscooter på vassdrag. 
Dette er regulert i § 5 i nevnte forskrift. Det eneste unntaket fra reglen har vært for arrangementer 
under Elvefestivalen.  
 
I løpet av sommeren 2021 har det vært signalisert et politisk ønske om å revidere den eksisterende 
forskriften. Noe av ønsket har vært for å fremme en åpning for å benytte seg av vannscootere på 
vassdrag i Nes kommune. Det er med bakgrunn av dette at administrasjonen igangsatt et arbeid med 
å revidere den lokale forskriften. 
  
For å få ytterligere føringer for utarbeidelsen av forskriften fremmet Kommunedirektøren en politisk 
sak i november 2021. Formannskapet I Nes kommune fattet I møte den 30.11.2021 følgende vedtak: 
 
«I det videre arbeidet med revidering av lokal forskrift for motorferdsel skal følgende vektlegges:  
- skille mellom vannscooter og annet motordrevet fremkomstmiddel. 
- definere tydelige strekninger hvor ferdsel tillates.  
- vannscooter tillates kun på deler av Glomma/Vorma.  
 
Forskriften skal ha sterke begrensinger når det kommer til hastighet, datoer, tidspunkt på døgnet, 
avstand til land og viktige rekreasjons- og naturområder.” 
 
I etterkant av dette har administrasjonen utarbeidet et forslag til ny lokal forskrift som i hensyntar 
det politiske vedtaket, samt føringer og forutsetninger I det sentrale lovverket.  
 
Før en ny lokal forskrift kan vedtas av Kommunestyret må den først legges ut på offentlig høring.  
 



Saksopplysninger: 
 
Nes kommune har flere muligheter til å gi lokale reguleringer av fart og bruk av kommunenes elver 
og innsjøer i en lokal forskrift.  
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag er i hovedsak regulert sentralt i motorferdselloven.  Etter lovens § 
4 tredje ledd er ferdsel med motorfartøy, herunder vannscooter, 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 med hjemmel i § 4 
tredje ledd bestemme at ferdsel helt eller delvis ikke skal være tillatt i disse områdene.  
 
Kommunen kan også 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 vannscootere i hele eller deler av 
vassdraget. 
 
Motorferdsel, herunder bruk av vannscootere, i innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer er som 
hovedregel ikke tillatt.  Kommunen har allikevel mulighet til å tillate ferdsel med elektrisk motor på 
mindre innsjøer, men kan kun i tillatelse til elektriske motorer med en maks effekt på 800W. 
 
Motorferdselloven § 4 tredje ledd har ikke spesifikke vilkår for når kommunene kan fastsette forskrift 
om motorferdsel på vassdrag. Kommunene skal likevel se hen til motorferdsellovens 
formålsbestemmelse når det vurderes innskrenkninger i motorferdselen:  
 
"Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark 
og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen." 
 
Dette formålet i motorferdselsloven må derfor hensyntas av Nes kommune, når forskriften skal 
revideres og eventuelt nye bestemmelser skal vedtas eller elder bestemmelser fjernes/omgjøres.  
 
Nes kommune har to store elver (Vorma og Glomma) samt en innsjø over 2 km2 (Bjørknessjøen). 
Utover dette er det flere mindre vassdrag og innsjøer. Det er ulik bruk av områdene når det kommer 
til rekreasjonsbruk og bosetting. Det er i tillegg varierende miljø- og naturverdier knyttet til ulike 
områder.  
 
For at en ny forskrift skal regulere motorferdselen på vassdragene i tråd med formålet, må derfor 
forskriften ha bestemmelser som ivaretar hensynet til disse verdiene.  
 
 
 
 
Vurdering: 
 
I tråd med det politiske vedtaket i Formannskapet anses det mest aktuelt å kun tillate kjøring med 
vannscooter på Vorma og Glomma. En åpning for ferdsel med vannscooter på Bjørknessjøen anses 
ikke som hensiktsmessig, og vil i vesentlig grad bryte med dagens bruk og endre karakteren til 
innsjøen.  
 
Det anses videre ikke relevant å forby bruk vannscooter spesifikt på Bjørknessjøen, men at 
bestemmelsen om motorferdsel på innsjøen setter begrensinger som omhandler hastighet og 
motorstørrelse. Det vil dermed kun være tillatt med motorfartøy med en begrenset motorstørrelse, 
og være begrensinger på hastigheten på hele innsjøen.  
 
Når det motorferdsel fortsatt skal tillates på Vorma og Glomma, og som nå også inkluderer bruk av 



vannscooter, er det vurdert som nødvendig å etablere tydelige bestemmelser for hvilke deler av 
disse vassdragene hvor slik ferdsel kan tillates. Det anbefales dermed ikke at det ikke gis en generell 
åpning for ferdsel på hele vassdragene uten begrensinger. 
 
Det overnevnte er vurdert ut ifra at det anses å være områder i Glomma og Vorma som det må 
utøves ekstra varsomhet for å «verne om naturmiljøet og fremme trivselen». Dette kan være alt fra 
områder hvor ferdsel ikke er tillatt, hastighetsbegrensninger og regulering av avstand til strandlinjen.  
 
Dagens forskrift har også hatt begrensinger på ferdselen når det kommer til hastighet og avstand fra 
land. I nåværende forskrift har det vært enkelte forskjeller på bestemmelsene ut ifra hvor på 
vassdragene ferdselen forekommer.  
 
Administrasjonen påpeker at behovet for å ha tydelige bestemmelser om hvor ferdsel er tillatt må 
også veies opp mot lesbarheten og oppfølgingsmulighetene til den lokale forskriften. Det er derfor 
vurdert av forskriften helst ikke bør ha alt for mange bestemmelser og ulike krav utfra hvor på 
vassdraget ferdselen foregår. Det kan allikevel være områder ved Vorma og Glomma hvor det er 
aktuelt å spesifikt regulere avstand og hastighet, utover det generelle. 
 
Dette gjelder blant annet for Beengen fuglefredningsområde, der administrasjonen mener det må 
utvises ekstra varsomhet og at det bør stilles strengere bestemmelser til avstand og hastighet enn de 
generelle kravene i forskriften. Dette for å ivareta fredningsområdet, fugl og vilt i tilstrekkelig grad.  
 
Økt bruk av vannscooter og hurtige motorbåter kan medføre økt støy til omgivelsene ved 
Glomma/Vorma. Dette også sett i lys av at lyd bærer lengre på vanndekte overflater.  Det er derfor 
vurdert til at det I forskriften skal settes begrensninger i forskriften på hvilke tider i døgnet 
motorferdsel på elvene skal være tillatt.  
 
Vorma og Glomma med strandlinjen mange steder bebyggelse tett på vassdragene, samt at det er 
knyttet mye verdier når det kommer til rekreasjonsområder og bademulighet ved strandlinjen. Det er 
derfor vurdert at det på generell basis bør være strenge regler knyttet til hastigheten til fartøyene i 
en gitt avstand fra land. Dette for å hindre vesentlig konflikter mellom bruken av vassdragene og 
bruken av landområdene. 
 
Administrasjonen har vurdert ulike alternativer for bestemmelser for Glomma og Vorma i forbindelse 
med at det også åpnes for vannscooter. Et alternativ som har blitt vurdert er om dagens regelverk for 
Vorma nord for Svanfossen skulle gjøres gjeldene for hele Glomma og Vorma. Dette for å ha 
strengere bestemmelser ettersom det åpnes for flere nye typer fartøy på elvene.  
 
Dette ville resultert i en 5 knop fartsgrense i en sone på 100 meter fra land for hele Glomma og 
Vorma. Dette kunne vært en vesentlig begrensing i forhold til 50 meter sonen med 8 knop som i dag 
er gjeldene i Glomma og Vorma opp til Svanfossen.  
Det registreres at 5 knop er det mest benyttet fartsbegrensningen som benyttet av kommuner når 
det kommer til motorferdsel på vassdrag.  En 100 meters sone fra land er også mye benyttet, men 
det er i dag i hovedsak kommuner med fjord og havområder som har åpnet for vannscooter, og har 
disse avstandskravene. I Vorma og Glomma vil en generell 100 m sone fra land flere steder kunne 
bety vesentlig begrensede mulighet for ferdsel i hastighet over 5 knop.  
 
Etter en helhetsvurdering er det derfor foreslått at det gjøres gjeldene en 50 m begrensing der maks 
hastighet er 5 knop for Vorma sør for Svanfoss og Glomma. For at reglene også skal samsvare mest 
mulig med de vanlige reglene i Norge, er det vurdert til at en 5 knop grense innenfor denne sonen er 
mest hensiktsmessig, og ikke vil medføre vesentlige negative endringer for dagens bruk og ferdsel.  
 
Dette kan også medvirke til at lovverket blir lettere å forstå og håndheve ved å ikke ha ulike 
fartsgrenser.  



 
For Vorma nord for Svanfossen er det vurdert som mest hensiktsmessig å opprettholde dagens 100 
meterssone fra land med 5 knop, og ikke lempe på denne ned til en 50-metersone. Dette er i 
hovedsak på grunn av dyrelivsfredningen som er gjeldene i Vorma nord for Svanfoss. Denne 
fredningen er i hovedsak knyttet til fuglelivet, men det finnes ingen verneforskrift for området.  
 
Med tanke på sikkerhet og opplevelsesverdien til bading på Glomma og Vorma vurderer 
administrasjonen at det vil være hensiktsmessig å ha strenge begrensinger til ferdsel nær 
badeplasser. 
 
Det er enkelte mindre øyer i Vorma/Glomma, disse kan også ha verdi blant annet for naturmangfold. 
Med bakgrunn i dette og et sikkerhetsaspekt, er det dermed foreslått at det også etableres 
bestemmelser knyttet til ferdsel nær øyene. 
 
For bruk av motorbåt på mindre innsjøer vurderes det som hensiktsmessig å videreføre mange av de 
eksiterende bestemmelsene i eksisterende forskrift, men samtidig ivareta at maks motoreffekt på 
disse innsjøene kan være 800 W.  
 
Det er vurdert til at det ikke foretas ytterligere begrensinger på denne bruken i den nye forskriften, 
noes om kan sikre at eksisterende bruk av disse innsjøene kan fortsette som i dag.  
 
Konklusjon: 
Forslag til forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og andre vassdrag i Nes kommune, jf. 
vedlegg 1, legges ut på høring i 6 uker. 
 
 
 
 
 


