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Høringssvar fra Helsedirektoratet - Tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 
km-grensen mm) 

Vi viser til Høring - endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte 
(oppheving av 2,5 km-grensen mm) datert 30. april 2020. 
 
Høringen gjelder forslag om å fjerne vilkårene om at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke 
snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
vei, og det ikke er mulighet for å leie transport i området. 
 
Departementet ber om høringsinstansenes syn på disse forslagene, samt syn på forslag om det 
bør settes vilkår for kommunens adgang til å gi tillatelse til frakt av bagasje og utstyr. 
 
 
I høringsnotatet fremgår det at forslagene forventes å innebære økt skuterkjøring, vi antar også 
økt kjøring av personer med lite erfaring, og at dette således kan medføre flere ulykker. 
Sikkerhet er samtidig påpekt som en utfordring i høringsnotatet, og Helsedirektoratet støtter 
departementet i denne vurderingen. Helsedirektoratet mener det er viktig at kommuner som 
ev. lemper på vilkårene for å frakte bagasje og utstyr med snøskuter til hytta, først gjør en 
vurdering av behovet for en forsterket helsemessig beredskap, herunder sikrer at den er 
tilstrekkelig. Det gjelder også ift. behovet for ev. mobilisering av frivillige.  
 
Departementet påpeker videre en rekke uheldige konsekvenser av økt snøskuterkjøring for 
friluftsliv, folkehelse, støy, naturmangfold etc. og Helsedirektoratet deler departementets syn 
på dette. I dagens samfunn er stillhet, fred og ro et savn og en viktig begrunnelse for hytteliv for 
mange. Helsedirektoratet støtter også departementet i at det er uheldig å endre reglene nå, før 
siste justering av regelverket er prøvd ut og evaluert og sluttrapporten fra forsøksordningen 
med snøskuterløyper til fornøyelseskjøring foreligger.  
 
Dagens regler tar utgangspunktet i at all motorferds er forbudt i utmark, men det er unntak. 
Helsedirektoratet oppfatter at disse unntakene fortsatt er tilstrekkelig til å ivareta nødvendige 
transportbehov av bagasje og utsyr til hytter.  
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På bakgrunn av dette støtter ikke Helsedirektoratet noen av forslagene i høringen. Subsidiert 
mener Helsedirektoratet forslaget om at fjerning av avstandskravet gis med vilkår, og at disse 
vilkårene  forskriftsfestes, sik som skissert i høringsnotatet.  
 
Helsedirektoratet viser til tidligere uttalelser i lignende saker, og spesielt høringssvar avgitt ifm. 
Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – Forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark 
og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (deres ref.: 
14/3154).  
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direktør 
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