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Svar - Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag 
til endringer i lov om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag 
og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
 
Hedmark fylkeskommune viser til brev av 10. Juli 2014 vedrørende forslag til endringer i 
lov om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag. Høringsfrist er satt til 19. September. 
 
Saken har vært til behandling i Fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune som avgir 
følgende høringssvar:  
 
“Hedmark fylkeskommune ser positivt på forslag til endringer i lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som 
vil gjøre det mulig å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring.  
 
Hedmark fylkeskommune er av den oppfatning at det er viktig at kommunene overholder 
og etterfølger reglene for at fornøyelseskjøring kun kan foregå i faste løyper og ikke 
åpner opp områder for fri kjøring utenom løyper. Støy i forbindelse med slik fri kjøring vil 
kunne være svært forstyrrende for dyrelivet og til betydelig sjenanse for allmennhetens 
friluftsliv. For å sikre at hensynet til friluftsliv og naturmangfold ivaretas er det viktig at 
behovet for oppsyn og kontroll med at det ikke foregår ulovlig kjøring ivaretas. 
Tilstrekkelig oppsyn og kontroll vil også være viktig for å bygge opp den lokale respekten 
for regelverket. På samme måte er det viktig at kommuner får den nødvendige 
informasjon fra miljøforvaltning og andre aktuelle statlige organer for på best mulig måte 
administrere ordningen med fornøyelseskjøring. 
 



 

 

De foreslåtte lov- og forskriftsendringene ivaretar hensynet til kulturminner og 
kulturmiljø på en god måte, og Hedmark fylkeskommune har ingen kulturvernfaglige 
merknader til høringen. 
 
Fylkeskommunen anbefaler at forbudet mot etablering av løyper i skredutsatte områder 
eller bratt terreng videreføres fra «Forskrift om kommunalt forsøk med 
snøscooterløyper». Videre er det viktig at tillatelse til fornøyelseskjøring med snøskuter 
(beltemotorsykkel) bare gis innenfor rammer som sikrer forsvarlig håndtering av slikt 
kjøretøy, og sikkerhet ved kjøring i utmark og fjell.” 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anders Paulsen  
fylkessjef Rune Hoff 
Samferdsel, kulturminner og plan rådgiver 
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