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HØRING - ENDRING OM LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG 

VASSDRAG - BRUK AV SNØSCOOTER TIL FORNØYELSESKJØRING  

 

Vedlegg: 

 Høringsbrev fra klima- og miljødepartementet 

 Høringsbrev til lag og organisasjoner i Åfjord 

 Høringsuttalelse fra Åfjord bondelag og Nordfosen skogeierlag 

 

Sakens bakgrunn og innhold: 

Åfjord kommune har fra Klima- og miljødepartementet mottatt høring på forslag til endringer 

i lov om motorferdsel i utmark og i vassdrag, samt tilhørende forskrift.  

Høringsfrist: 19. september 2014. 

 

Forslagene gjelder innføring av adgang til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. 

 

Høringsforslaget ble sendt til Åfjord utmarksråd, Åfjord bondelag og Nordfosen skogeierlag 

for uttalelse. Innen fristens utløp kom det inn høringsuttalelse fra Åfjord bondelag og 

Nordfosen skogeierlag. 

 

 

Vurdering: 

 

Utdrag fra høringsbrev: 

I de seinere år har det vært framsatt ønsker fra flere kommuner og fylkesting utenfor Nord-

Troms og Finnmark om å få adgang til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. 

Løyper ønskes etablert både som tilbud til allmennheten og til bruk i reiselivssammenheng, 

der snøskuterturisme vil kunne være en viktig inntektskilde. 

 

Regjeringen ønsker å gi kommunene større ansvar og råderett i eget lokaltmiljø. På denne 

bakgrunn iverksatte regjeringen vinteren 2013/2014 et forsøk der 104 kommuner ble gitt 

anledning til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i medhold av lov 27. juni 2003 

nr. 13 om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven). 

 

Sivilombudsmannen konkluderte i en uttalelse 12. juni 2014 med at omfanget av forsøket lå 

utenfor de rettslige rammene til forsøksloven. Etter en helhetsvurdering besluttet regjeringen 



å avvikle forsøket og i stedet legge til rette for en rask lovprosess. Regjeringen besluttet 

samtidig at rammene for etablering av løyper i lovforslaget ikke skal avvike vesentlig fra de 

rammer som gjaldt for forsøket.  

 

Reglene som gjaldt for det nylig avviklede forsøket representerer etter departementets syn en 

god balanse mellom de ulike og til dels motstridende hensynene i saken. Gjennom forsøket 

kunne kommunen etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring gjennom en planprosess 

etter plan- og bygningsloven. 

 

Åfjord kommune søkte og ble innlemmet i forsøksordningen. Kommunen har av den grunn 

allerede kommet godt i gang med det arbeidet som kreves for å få etablert ei slik løype, både 

når det gjelder kravet til behandling etter plan- og bygningsloven, trasèvalg, kontakt med 

grunneiere og reindrift.  

 

Åfjord kommune er positive til forslag til endringer i motorferdselsloven som gir hjemmel 

for å gi forskrift om adgang for kommunene til å etablere snøskuterløyper. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Åfjord kommune v/landbruks- og utmarksnemnda stiller seg bak høringsforslaget fra Klima- 

og miljødepartementet som omhandler endringer i motorferdselsloven som gir hjemmel for å 

gi forskrift om adgang for kommunene til å etablere snøskuterløyper. 

Saksprotokoll i Åfjord landbruks- og utmarksnemnd - 15.09.2014  

 

Behandling: 

Gunnar Singsaas fremmet forslag om tilleggspunkt til forslag til vedtak: 

  

Landbruks- og utmarksnemnda ble forelagt i møte Nærøy kommunes høringsuttalelse om 

endring av Lov om motorferdsel i utmark og i vassdrag.  Åfjord kommune v/landbruks- og 

utmarksnemnda stiller seg bak denne høringsuttalelsen. 

 

Forslag til vedtak med Gunnar Singsaas sitt forslag om tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Endelig vedtak: 

Åfjord kommune v/landbruks- og utmarksnemnda stiller seg bak høringsforslaget fra Klima- 

og miljødepartementet som omhandler endringer i motorferdselsloven som gir hjemmel for å 

gi forskrift om adgang for kommunene til å etablere snøskuterløyper. 

 

Landbruks- og utmarksnemnda ble forelagt i møte Nærøy kommunes høringsuttalelse om 

endring av Lov om motorferdsel i utmark og i vassdrag.  Åfjord kommune v/landbruks- og 

utmarksnemnda stiller seg bak denne høringsuttalelsen. 

 

Vedtaket var enstemmig.  

 

 

 


