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Høringsuttalelse på bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at gjeldende nasjonale 
restriksjoner på snøskuter kjøring beholdes. Å la landets nesten 430 
kommuner selv bestemme dette vil medføre en fragmentering av 
ansvaret for å beholde større friluftsområder som støyfrie 
rekreasjonsområder. Lyd fra snøskutere bærer svært langt.  
 
Friluftslivet står sterkt i Norge, og Miljøvernforbundet ønsker at motorisert 
ferdsel i utmark også i fremtiden er strengt regulert for å ivareta våre 
friluftslivstradisjoner i støyfri natur. Det er en unik fordel vi har i Norge at 
vi ennå har store områder hvor folk kan gå på tur til fots og på ski samt 
jakte og sanke bær i natur uten å forstyrres av støy. Miljøvernforbundet 
frykter at det også vil gå ut over viktige villreininteresser.  
 
Rekreasjonskjøring må derfor være forbudt. Innenfor denne rammen må 
nødvendig transport, næringsutøvelseog øvelse for redningstjeneste  
være tillatt. Hensynet til nødvendig nærings-og nyttekjøring bør imidlertid 
ivaretas. Det kan derfor være rom for et eget regelverk som i hovedsak gjelder 
områder med reindrift.  Kommunene bør i tråd med sine planer fortsatt 
behandle dispensasjonssøknader innenfor definerte forutsetninger. 
Dispensasjoneri tråd med kommunale planer kan eksempelvis omhandle 
fornøyelseskjøring på bane, turisme, aktiviteter for bevegelseshemmede og 
lignende. 
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Regelverket bør muliggjøre nødvendig kjøring i landbruket, både innen 
tradisjonell drift og ved allsidig, næringsmessig utnyttelse av 
utmarksressursene. Ved næringsmessig utnyttelse av utmarksressursene på det 
enkelte gårdsbruk bør regelverket hjemle f.eks uttak av ved for salg eller til 
eget bruk, drift av utleiehytter, samt jakt og fiske. For eksempel transport av 
jegere, fiskere og andre typer reiselivskunder med utstyr, der transporten ikke 
er formålet med reiselivspakken. 
 
Det må tas hensyn til at mange gårdsbruk utnytter et bredt spekter av 
utmarksressursene samtidig. Bruk av kjøretøy i denne sammenheng skal 
kun være et hjelpemiddel i driften, ikke et mål i seg selv. Persontransport med 
bruk av motorkjøretøy i næringssammenheng må kun tillates når det er gitt en 
særskilt etter gitte retningslinjer. 
 
 
 
Konklusjon 
 

Miljøvernforbundet fraråder å åpne opp for at kommunene kan tillate folk 
å kjøre snøskuter i utmarking med mindre det er viktig for 
næringsvirksomhet, redningsaksjoner og lignende. Å åpne opp for noe 
slikt vil ramme det store flertallet av brukere i utmark som er folk som er 
der for å nyte visuelt flott natur uten støy.  
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