FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTOR- OG LUFTFARTØY PÅ VANN
OG VASSDRAG I LIERNE KOMMUNE
Hjemmel: Fastsatt av Lierne kommunestyre 22.6.2017 med hjemmel i Lov av 10. juni 1977, nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag

§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å regulere ferdselen med motorfartøy sett i et samfunnsmessig
helhetssyn og med sikte på å verne om naturmiljø og fremme trivselen.
§ 2 Aktsomhet
Den enkeltes ansvar og plikter:


uansett forskriftenes bestemmelser om maksimal hastighet, er det en forutsetning at
den enkelte båtfører 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 sjøer drives et utstrakt fiske der det er viktig at passerende båter
viker for utlagte fiskegarn



brukere av motorfartøy på Tunnsjøen og Limingen (grenser til Røyrvik kommune),
samt Rengen og Kingen (grenser til Krokom kommun, Sverige) plikter selv å gjøre seg
kjent med bestemmelsene som gjelder i disse kommunene



gjøre seg kjent med bestemmelser/regler for bruk av motorfartøy i verneområder

§ 3 Virkeområde
Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer/vann som er 2 kvadratkilometer eller større, på
elevstrekninger, og på innsjøer/vann mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som
en del av farbart vassdrag.
Ved offentlige badeplasser og friområder merket med merkebøyer er ferdsel med motorfartøy
forbudt, innenfor merkebøyene.
I innsjøer/vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer og i innsjøer/vann som er 2
kvadratkilometer eller større og som ligger 600 m.o.h. eller høyere er ferdsel med motorbåt
forbudt.
§ 4 Hastighet
a) Største tillatte hastighet er 30 knop.
b) Innenfor en avstand av 100 meter fra land, øyer og holmer er høyeste tillatte hastighet
5 knop.
§ 5 Start og landing med luftfartøy(sjøfly)
I følgende områder er det tillatt med start og landing med luftfartøy:
a)
b)
c)
d)

Laksjøen i området utenfor Sandvika
Tunnsjøen i området utenfor kraftstasjonen
Kvesjøen i området ved Kvemotangen
Sandsjøen i området utenfor Lierne Gjestegård
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e) Lenglingen i området utenfor Devika samt Mebygda
f) Ulen i området ved industriområdet
Start og landing er bare tillatt i tidsrommet kl. 06:00-23:00.
§ 6 Dispensasjon
Etter søknad kan det gis dispensasjon fra bestemmelsene i §§ 3 tredje ledd, 4 og 5.
§ 7 Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med Fvl. § 38. På samme
tidspunkt oppheves "Forskrift for ferdsel med motorfartøy og start og landing med luftfartøy i
Lierne kommune" vedtatt 19.12.96.
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