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UTTALELSE TIL HØRING SNØSCOOTERLØYPER I STATSALLMENNING 
 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til brev av 28.10.2014 fra Klima- og miljødepartementet om 

snøscooterløyper i statsallmenning og takker for invitasjonen til å komme med skriftlig innspill. 

 

FL har ikke noen konkret mening om hvem det er som bør gis en adgang til å forby eller begrense all 

motorferdsel i statsallmenning. FL mener at det prinsipielle bør være at den som bør gis en adgang 

dette, har kompetanse til å gjøre det. 

 

Verdikartlegging av friluftsområder bør sammen med andre kartlegginger ligge til grunn for 

avgjørelsene om hvor eventuelle snøscootertraseer bør gå. Deretter bør det i prinsippet også i 

statsallmenninger være en grunneier med lokal og regional kompetanse som bør gis en adgang til å 

forby eller begrense all motorferdsel. Både Statskog SF og fjellstyrene vil kunne besitte slik 

kompetanse. 

 

FL mener prosessen med lovendring går for raskt og mangler helhetlig juridisk vurdering. 

Statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge er i en særstilling med Fjelloven som regulerer rett til 

allmenningsbruk. FL ber om grundig vurdering for hele landet og klarhet i situasjonen også for 

statsgrunn i Nordland, Troms og Finnmark. I Finnmark vil nok det lokaldemokratiske elementet være 

ivaretatt gjennom Finnmarkseiendommen, men i Nordland og Troms er det ingen lokaldemokratisk 

parallell.  

 

Slik FL tolker lovforslaget, vil konsekvensen være at fjellstyrene vil kunne si nei til motorferdsel, selv 

om Statskog har sagt ja, men ikke motsatt. FL mener at partene burde være likeverdig, der begge 

parter skal ha mulighet til å gi en adgang til å forby eller begrense all motorferdsel i statsallmenning. 

FL anbefaler at det legges opp til at avgjørelser blir avgjort i fellesskap, slik praksis er på flere 

områder i fjelloven mellom fjellstyret og allmenningsstyret. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Friluftsrådenes Landsforbund 

 

 

mailto:friluft@online.no


Lise-Berith Lian 

Rådgiver friluftsliv 


