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Saksfremlegg - Høring av forslag om endringer i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann m.v. 

 

Fylkesordførerens innstilling 

1. Finnmark fylkeskommune mener at muligheter for fornøyelseskjøring som en 

del av utmarksnæring i form av snøscootersafari i åpne snøscooterløyper 

videreføres uten krav om løyve eller andre innskrenkninger. 

2. Finnmark fylkeskommune støtter gjennomføring av forsøksordningen med 

kommunal planlegging og etablering av snøscooterløper slik som beskrevet i 

høringsbrevet. 

3. Finnmark fylkeskommune støtter at det opprettes en egen hjemmel i 

forskriften for ettersøk etter skadet storvilt utenom ordinær jakttid i regi av 

kommunen. 

4. Finnmark fylkeskommune støtter at det opprettes en egen hjemmel der 

kommunen kan gi tillatelse til opprettelse av tilførselsløyper for å frakte kunder 

mellom reiselivsbedrift og åpne løyer. Imidlertid støtter Finnmark 

fylkeskommune ikke at det i forskriften defineres en maksimal tillat lenge på 

slike tilførselsløyper. 

5. Finnmark fylkeskommune støtter forslaget om at det kan opprettes 

sammenknytningsløyper mellom kommuner uten at det må kuttes i 

eksisterende løyper. 

6. Finnmark fylkeskommune mener at beslutning hva gjelder løypenettet i den 

enkelte kommune gjøres av kommunen selv. 
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Fylkesutvalget (FU)  har behandlet saken i møte 18.06.2013 sak 33/13 
 
 
Møtebehandling: 
 
Fremskrittspartiet v/Claus Jørstad fremmet følgende forslag: 
 
Nytt pkt 7: 
 
Der hvor løypenettet går over islagte vann, bør ferdsel utvides til å inkludere ferdsel 
over hele vannet og ikke begrenset til regelen om 300 meter fra løypen. 
 
Generelt er de miljømessige belastningene av en så minimal art på islagte vann og 
derved muliggjør dette en mer hensiktsmessig ferdsel. 
 
Claus Jørstad trakk forslagets 2. avsnitt. 

 
Votering: 
 
Fylkesordførers innstilling pkt. 1   vedtatt mot 1 stemme 
Fylkesordførers innstilling pkt. 2   enstemmig vedtatt    
Fylkesordførers innstilling pkt. 3   enstemmig vedtatt  
Fylkesordførers innstilling pkt. 4   vedtatt mot 1 stemme 
Fylkesordførers innstilling pkt. 5   enstemmig vedtatt  
Fylkesordførers innstilling pkt. 6   enstemmig vedtatt    
Fremskrittspartiets forslag - nytt pkt. 7  vedtatt mot 4 stemmer 
 
Vedtak; 
 

1. Finnmark fylkeskommune mener at muligheter for fornøyelseskjøring som en 

del av utmarksnæring i form av snøscootersafari i åpne snøscooterløyper 

videreføres uten krav om løyve eller andre innskrenkninger. 

2. Finnmark fylkeskommune støtter gjennomføring av forsøksordningen med 

kommunal planlegging og etablering av snøscooterløper slik som beskrevet i 

høringsbrevet. 

3. Finnmark fylkeskommune støtter at det opprettes en egen hjemmel i 

forskriften for ettersøk etter skadet storvilt utenom ordinær jakttid i regi av 

kommunen. 

4. Finnmark fylkeskommune støtter at det opprettes en egen hjemmel der 

kommunen kan gi tillatelse til opprettelse av tilførselsløyper for å frakte kunder 

mellom reiselivsbedrift og åpne løyer. Imidlertid støtter Finnmark 

fylkeskommune ikke at det i forskriften defineres en maksimal tillat lenge på 

slike tilførselsløyper. 
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5. Finnmark fylkeskommune støtter forslaget om at det kan opprettes 

sammenknytningsløyper mellom kommuner uten at det må kuttes i 

eksisterende løyper. 

6. Finnmark fylkeskommune mener at beslutning hva gjelder løypenettet i den 

enkelte kommune gjøres av kommunen selv. 

7. Der hvor løypenettet går over islagte vann, bør ferdsel utvides til å inkludere 

ferdsel over hele vannet og ikke begrenset til regelen om 300 meter fra 

løypen. 
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