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MELDING OM VEDTAK 

Formannskapet behandlet i møte 19.06.2013: 

Sak 51/13 - HØRING – FORSLAG ENDRINGER I FORSKRIFT FOR BRUK  AV 

MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG. 

Formannskapets vedtak: 

Måsøy kommune har vurdert det aktuelle høringsbrev og kommer med følgende kommentarer til forslag 

om forskriftsendringer og forsøksordning: 

 

 Innledningsvis vil Måsøy kommune støtte forslag om at det iverksettes en større prøveordning 

der kommuner skal kunne etablere snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og 

bygningslovens bestemmelser. Måsøy kommune ønsker ikke å delta som en av kommunene i 

forsøksordningen.  

 Kommunen støtter forslag til ny hjemmel som ivaretar behov for motorferdsel i forbindelse med 

ettersøk av skadet storvilt. 

 Videre synes forslag om en hjemmel for kommunen til å godkjenne tilførselsløyper mellom 

reielivsbedrift og godkjent løype å være et godt forslag, men en synes at forslagets krav om en 

masksimal lengde på 500 meter er svært detaljstyrende og virker noe urimelig. Det anbefales 

derfor at det ikke settes spesifikke krav til løypelengde, da dette bør ligge innefor kommunens 

beslutningsmyndighet og skjønn. Jfr. s 11, § 4 nytt fjerde ledd.  

 Kommunen støtter oppheving av §5 første ledd bokstav d, da hjemmel for dispensasjoner for 

kjøring i utmarksnæring forutsettes ivaretatt i forskriftens §5a. Jfr. s 10. 

 Måsøy kommune er svært fornøyd med at departementet nå foreslår å tillate tilknytningsløyper 

mellom kommunene, uten at dette skal medføre krav om kutt i eksisterende løyper. En ser frem 

til departementets skriv om saken. Det forventes at det blir en enkel prosess å forta disse 

endringene i løypenettet. Jfr. ordlyd s 9 i høringsbrevet. 

 Måsøy kommune ønsker for øvrig at alle vesentlige beslutninger vedr. fremtidig løypenett, som 

hovedregel bør avgjøres av kommunen selv. 

 

 

Enst. vedtatt 

                                                                  _______________    
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Rett utskrift bekreftes: 

 

 

 

Lill-Iren Sjursen 

Kontorfaglært 

 

 

 

Kopi til: Saksbehandler Stein Kristiansen  

 

 

 


