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Uttalelse til høring. Endring i reglene for når det kan gis tillatelse 
til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mm) 

 
 
Vi viser til Deres brev av 30.4.2020. 
 
Det skjer stadig endringer i motorferdselsregelverket. Sametinget har ved flere 
anledninger signalisert overfor departementet et behov om endringer av 
motorferdselslovverket også i forhold til tilpasninger til samenes tradisjonelle høsting og 
bruk av utmark.  
 
Sametinget vil i den sammenheng peke på at gjeldende regelverk og praksis ikke ivaretar 
hensynet til samisk naturalhusholdning og tilgang til høstingsområder i tilstrekkelig grad. 
Sametinget mener regelverket må justeres for å ivareta nevnte hensyn.  
 
Sametinget viser til at motorferdselsregelverket står sentralt for muligheten til bygdefolks 
tradisjonelle nærings- og utmarksbruk, med opprettholdelse og fornying av den tradisjonelle 
kunnskapen om bruken. Sametinget mener det er behov for en gjennomgang av 
motorferdselsregelverket som sikrer at det er i samsvar med internasjonal urfolksrett og 
samiske og lokale rettsforståelser og sedvaner om bygdefolks rett og prioriterte adgang til 
nyttebasert motorferdsel tilknyttet jakt, fangst, og alminnelig kommunikasjonsbehov. Slike 
regelverksendringer vil først og fremst være forenklende for bygdefolk, men og i betydelig 
grad for den offentlige forvaltningen. 
 
Vi vil også vise til at man fra Sametingets side ser med uro på en utvikling med stadig 
tilrettelegging for turister og annen ny virksomhet i samiske bruksområder, samtidig som 
man legger seg på en restriktiv linje i forhold til lokale samiske brukere. Dette er en utvikling 
vi ser i forhold til større verneområder, men også i forhold til motorferdselloven. Vi vil i den 
sammenheng vise til det pågående prosjektet om catskiing, en virksomhet hvor man 
tilrettelegger for nye brukergrupper, og som samtidig som har negative virkninger for samisk 
reindrift. 
 
Sametinget imøteser diskusjoner om hvordan samisk bruk best kan ivaretas i fremtiden i 
regelverk om, og praksis i forhold til motorferdsel. Vi mener at dette forholdet bør løftes som 
en egen tematikk. De stadige endringene i motorferdselregelverket som initieres fra sentralt 
hold gjør dette mer påkrevd for å ivareta samisk bruk, både reindrift og andre samiske 
utmarkstradisjoner, og vi mener også at det bør være mulig å gjøre endringer spesifikt for å 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Pål Nilsen 

Tel: +47 78 47 40 21 

mailto:samediggi@samediggi.no


 
 
 

2 

ivareta samisk tradisjonsbruk, når det det er mulig å gjøre andre endringer i 
motorferdselregelverket. 
 

 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 

Sten Olav Heahttá Pål Nilsen 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
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