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MELDING OM POLITISK VEDTAK - ENDRING I FORSKRIFT FOR BRUK AV 
MOTORKJØRETØY I UTMARK OG VASSDRAG 
HØRINGSUTTALELSE FRA SØR-VARANGER KOMMUNE 
 
Det er fattet følgende vedtak i Sør-Varanger kommune:  
 
Vedtak: 

 
Reiseliv:  
I Sør-Varanger kommune er det mange reiselivsbedrifter som vil kunne utvikle et mye bedre 
turistprodukt dersom denne endringen blir gjort i forskriften.  
Men for flere av bedriftene vil en ikke kunne benytte seg av denne hjemmelen på grunn av 
avstandskravet som er satt til 500 meter fra bedriften til offentlig løype.  
Dette avstandskravet vil være altfor strengt og bør økes til 2 km. Da vil flere bedrifter kunne 
benytte seg av denne paragrafen.   
 
Sammenknytning over kommunegrenser:  
Det vil være svært positivt for Sør-Varanger kommune om vi fikk muligheten til å knytte oss til 
løypenettet i vår nabokommune Nesseby. Det vil gi oss tilgang til et mye større område som 
kan benyttes både av private og i reiselivssammenheng.  
 

Sammenknytning over landegrenser:  
Vi har allerede en løype som går over til Finland ved Neiden grensepasseringspunkt. Det vil 
også være av interesse å få knyttet sammen Norge og Finland i Pasvikdalen. Det ville være 
positivt om vi kunne få til dette uten å måtte kutte i andre løyper i kommunen. Ingen 
merknader utover dette.   
 

Skadet storvilt:  
Kommunen vil med denne endringen ha en mye større mulighet til å kunne utføre sin 
oppgave i forhold til ettersøk og avliving av storvilt. Endringen er positiv.  
 

Oppheving av §5 første ledd bokstav d (utmarksnæring for fastboende).  
Denne opphevelsen vil ikke føre til store endringer for den praksis som kommunen har hatt 
fram til i dag. § 5a og §6 har i stor grad vært bruk i denne sammenheng. Kommunen har 
ingen merknader til endringen.  
 
Forsøksordning:  
Sør-Varanger kommune er en av kommunene som ligger i tiltakssonen for det 
distriktspolitiske virkeområdet, noe som er krav for å kunne delta i forsøksordningen. I tillegg 
har vår kommune store utfordringer både for turistnæringa og befolkningen mht tilgang på 
vinterstid til de store utmarksområdene vi har i kommunen.  
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Rådmannen anbefaler at Sør-Varanger kommune søker om å få bli en av de 40 kommunene 
i landet som deltar i en forsøksordning om etablering av snøscooterløyper. Administrasjonen 
blir bedt om å utarbeide en søknad som sendes før fristen, som er 1. september 2013.  
 

 
Behandling 18.06.2013  Utvalg for miljø og næring 
 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for miljø og nærings vedtak i sak 006/13; 
 
 
Reiseliv:  
I Sør-Varanger kommune er det mange reiselivsbedrifter som vil kunne utvikle et mye bedre 
turistprodukt dersom denne endringen blir gjort i forskriften.  
Men for flere av bedriftene vil en ikke kunne benytte seg av denne hjemmelen på grunn av 
avstandskravet som er satt til 500 meter fra bedriften til offentlig løype.  
Dette avstandskravet vil være altfor strengt og bør økes til 2 km. Da vil flere bedrifter kunne 
benytte seg av denne paragrafen.   
 
Sammenknytning over kommunegrenser:  
Det vil være svært positivt for Sør-Varanger kommune om vi fikk muligheten til å knytte oss til 
løypenettet i vår nabokommune Nesseby. Det vil gi oss tilgang til et mye større område som 
kan benyttes både av private og i reiselivssammenheng.  
 

Sammenknytning over landegrenser:  
Vi har allerede en løype som går over til Finland ved Neiden grensepasseringspunkt. Det vil 
også være av interesse å få knyttet sammen Norge og Finland i Pasvikdalen. Det ville være 
positivt om vi kunne få til dette uten å måtte kutte i andre løyper i kommunen. Ingen 
merknader utover dette.   
 
Skadet storvilt:  
Kommunen vil med denne endringen ha en mye større mulighet til å kunne utføre sin 
oppgave i forhold til ettersøk og avliving av storvilt. Endringen er positiv.  
 

Oppheving av §5 første ledd bokstav d (utmarksnæring for fastboende).  
Denne opphevelsen vil ikke føre til store endringer for den praksis som kommunen har hatt 
fram til i dag. § 5a og §6 har i stor grad vært bruk i denne sammenheng. Kommunen har 
ingen merknader til endringen.  
 

Forsøksordning:  
Sør-Varanger kommune er en av kommunene som ligger i tiltakssonen for det 
distriktspolitiske virkeområdet, noe som er krav for å kunne delta i forsøksordningen. I tillegg 
har vår kommune store utfordringer både for turistnæringa og befolkningen mht tilgang på 
vinterstid til de store utmarksområdene vi har i kommunen.  
Rådmannen anbefaler at Sør-Varanger kommune søker om å få bli en av de 40 kommunene 
i landet som deltar i en forsøksordning om etablering av snøscooterløyper. Administrasjonen 
blir bedt om å utarbeide en søknad som sendes før fristen, som er 1. september 2013.  

 
 
 
Behandling 26.06.2013  Utvalg for plan og samferdsel  
Saksordfører: Ikke utpekt. Kurt Wikan orienterte. 

 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Utvalg for plan og samferdsels vedtak i sak 052/13: 
 
Reiseliv:  
I Sør-Varanger kommune er det mange reiselivsbedrifter som vil kunne utvikle et mye bedre 
turistprodukt dersom denne endringen blir gjort i forskriften.  
Men for flere av bedriftene vil en ikke kunne benytte seg av denne hjemmelen på grunn av 
avstandskravet som er satt til 500 meter fra bedriften til offentlig løype.  
Dette avstandskravet vil være altfor strengt og bør økes til 2 km. Da vil flere bedrifter kunne 
benytte seg av denne paragrafen.   
 
Sammenknytning over kommunegrenser:  
Det vil være svært positivt for Sør-Varanger kommune om vi fikk muligheten til å knytte oss til 
løypenettet i vår nabokommune Nesseby. Det vil gi oss tilgang til et mye større område som 
kan benyttes både av private og i reiselivssammenheng.  
 

Sammenknytning over landegrenser:  
Vi har allerede en løype som går over til Finland ved Neiden grensepasseringspunkt. Det vil 
også være av interesse å få knyttet sammen Norge og Finland i Pasvikdalen. Det ville være 
positivt om vi kunne få til dette uten å måtte kutte i andre løyper i kommunen. Ingen 
merknader utover dette.   
 

Skadet storvilt:  
Kommunen vil med denne endringen ha en mye større mulighet til å kunne utføre sin 
oppgave i forhold til ettersøk og avliving av storvilt. Endringen er positiv.  
 

Oppheving av §5 første ledd bokstav d (utmarksnæring for fastboende).  
Denne opphevelsen vil ikke føre til store endringer for den praksis som kommunen har hatt 
fram til i dag. § 5a og §6 har i stor grad vært bruk i denne sammenheng. Kommunen har 
ingen merknader til endringen.  
 
Forsøksordning:  
Sør-Varanger kommune er en av kommunene som ligger i tiltakssonen for det distrikts-
politiske virkeområdet, noe som er krav for å kunne delta i forsøksordningen. I tillegg har vår 
kommune store utfordringer både for turistnæringa og befolkningen mht tilgang på vinterstid 
til de store utmarksområdene vi har i kommunen.  
Rådmannen anbefaler at Sør-Varanger kommune søker om å få bli en av de 40 kommunene 
i landet som deltar i en forsøksordning om etablering av snøscooterløyper. Administrasjonen 
blir bedt om å utarbeide en søknad som sendes før fristen, som er 1. september 2013.  

 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Trygve Sarajärvi 
Miljøvernrådgiver 

 
 

 
Kopi:    
Finnmarkseiendommen Boks 133 9811 VADSØ 
Fylkesmannen i Finnmark  9815 VADSØ 
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