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Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til 
endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag  
Sametingets høringsuttalelse 

 

Det vises til høringsbrev fra departementet av 10.07.2014, hvor departementet sender på høring 

forslag til endringer i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

(motorferdselloven), samt forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

og på islagte vassdrag (forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc.). 

Vi viser også til e-postkorrespondanse der vi ber om konsultasjoner om lovendringen, samt 

innvilges en forlengelse av høringfrisen til 24.9.2014. 

 

Generelt 

Lov om motorferdsel av 1982 er en lov som har vern av naturmiljøet og fremming trivsel i sin 

formålsparagraf. Lovens utgangspunkt er at motorferdsel i utmark og vassdrag ikke er tillatt med 

mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Loven lister opp en del unntak og 

disse unntakene knytter seg hovedsaklig til nyttekjøring. 

Sametinget har fokus på saker som omhandler motorferdsel i utmark. På den ene siden 

betinger ferdsel i utmark og høsting av naturressurser i dag ofte bruk av motoriserte kjøretøyer, 

og særlig gjelder dette i næringsøyemed, herunder reindrift. Men bruk av motoriserte kjøretøyer 

i utmark fører også til forstyrrelser av naturen gjennom den aktiviteten som motorferdsel utgjør  

som følge av støy og forrensing. I forhold til reindrift vil motorferdsel ofte bety forstyrrelser og 

ulemper i forbindelse med beiting og kalving, men også ved flytting. Reinens trekkmønster vil 

også kunne påvirkes av motorisert ferdsel i utmark. 
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Generelt bør man derfor være varsom med å gi tillatelser til ren fornøyelseskjøring. Samtidig 

bør det gis rom for nødvendig ferdsel i forbindelse med næring og sanking av naturressurser. 

 

Departementet forslag 

Departementet foreslår av det gis en viss åpning for kjøring med snøscooter til 

fornøyelsesformål ved av kommunene gis adgang til å etablere løyper for slik kjøring. Dette skal 

gjøres ved at kommunene gis hjemmel for å gi forskrift om adgang for kommunene til å etablere 

snøscooterløyper. Lovbestemmelsen fastsetter at løypene skal angis i arealplan eller 

reguleringsplan og inneholder de viktigste rammene for kommunenes planlegging, herunder 

bestemmelser om hvor løypene kan legges og hvilke hensyn kommunene skal ta for å sikre 

tilstrekkelig ivaretakelse av friluftsliv og naturmangfold. Mer detaljerte regler om rammene for 

løypene og prosessen i kommunene foreslås gitt i forskriften. 

Departementet foreslår videre at det gjøres noen andre endringer i forskriftene. 

 

Sametingets merknader til endringsforslagene: 

Områder som skal være unntatt  

Departementet foreslår i hovedsak tilsvarende begrensning for hvor løypene kan legges som i 

forsøket. Det innebærer at løypene ikke kan legges i verneområder, foreslåtte verneområder 

eller nasjonale villreinområder. Sametinget støtter forslaget om at med hjemmel i de nye 

reglene ikke skal gis tillatelse til etablering av snøscooterløyper i verneområder og 

nasjonalparker. Det bør likevel gis anledning til å vurdere dette ved etablering av verneområder 

og å ta inn bestemmelser for dette i verneforskriftene. Et forbud kan skape utfordringer i 

Finnmark hvor man allerede har skuterløyper i verneområder, bl.a. på Varanger-halvøya. Her 

har verneområdestyret gått inn for at deler av løypetraseer legges innenfor nasjonalparkens 

grenser. Sametinget ser det som uheldig dersom man gjennom denne bestemmelsen også 

ønsker å fjerne en praksis som ble fremforhandlet i forbindelse med prosessene som ble 

gjennomført dengang verneområdene ble opprettet.  

Departementet bør også vurdere om forbudet mot scooterløyper i foreslåtte verneområder bør 

tas ut. Spesielt i Finnmark er det foreslått mange og store områder for vern. I en del av disse er 

det etablerte snøscooterløyper i dag. Hva som bør skje med slike løyper bør være gjenstand for 

vurdering i selve verneprosessen. 

 

Ny § 4 a 

Departementet foreslår at endringen tas inn som nytt annet og tredje ledd i loven § 4 a (endring 

i kursiv):  
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§ 4 a.(forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag)  

Motorkjøretøyer kan i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift gitt av 

departementet. 

Departementet kan i slik forskrift gi kommuner myndighet til å etablere løyper for kjøring med 

snøscooter på vinterføre. Forskriften kan omfatte nærmere regler om kommunens bruk av 

myndigheten.  

Løyper etter annet ledd skal angis i arealplan eller i reguleringsplan. Løypene skal ikke legges i 

verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal ikke være 

til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. I planarbeidet skal 

kommunene ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og 

hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. I planforslaget skal kommunen utrede virkningen 

løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet, samt kartlegge og 

verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse 

områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.  

 

Departementet gir med denne endringen myndighet til kommunene å etablere snøscooterløyper 

gjennom arealplan eller reguleringsplan. Sametinget stiller seg prinsipielt ikke negativ til at de 

prosessuelle reglene for planlegging etter plan- og bygningslovens også skal innbefatte 

snøscooterløyper. Det legges videre opp til at kommunene skal ta hensyn til reindrifta ved at det 

er lagt inn en bestemmelse om at løypene ikke skal være til vesentlig skade eller ulempe for 

reindrifta. Det Sametinget savner er hvordan kommunene skal gjennomføre dialogen med 

samiske rettighetshavere, herunder reinbeitedistriktene, ved etablering av snøscooterløyper. I 

forslaget er det ikke lagt opp til prosessuelle regler for dette og dette anser Sametinget som en 

stor svakhet ved de nye reglene. Vi frykter også at dersom det blir etablert snøscooterløyper i 

områder som vil bli til skade for reindrifta, vil dette inneha en stort potensiale for konflikter. Det 

beste vil derfor være at etablering av nye løyper skjer gjennom prosesser der samiske 

rettighetshavere får anledning til å fremme sine synspunkter og at kommunene må ta hensyn til 

disse underveis i planprosessene. Sametinget ønsker derfor at departementet foretar en 

nærmere utdyping om hvordan dialogen med samiske rettighetshavere skal gjennomføres.  

I Finnmark og i Nord-Troms har det vært regler om snøscooterløyper i en årrekke og disse 

inngår i dag som en innarbeidet del av arealbruken. Det er derfor sannsynlig at lovendringen 

ikke vil få store konsekvenser i dette området. Lenger sør i det tradisjonelle samiske området 

har det med dagens motorferdselslov ikke vært gitt anledning for kommunene å etablere 

snøscooterløyper. Sametinget er derfor bekymret for hva lovendringen vil medføre i områdene 

sør for Nord-Troms. Vi har mottatt henvendelser fra reinbeitedistrikter som frykter 

konsekvensene etablering av snøscooterløyper vil få for reindrifta. Vi har registrert at det har 

vært stor interesse fra kommuner for å delta i forsøksordningen og dette gjenspeiler en stor 

interesse for etablering av snøscooterløyper. Det er derfor grunn til å frykte at omfanget av 

snøscooterløyper kan bli stort og at de negative konsekvensene for samiske interesser kan bli 
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omfattende, særlig i områder som grenser til byer og tettsteder med stor befolkningstetthet. 

Sametinget registrerer at departementet ikke har drøftet dette i sitt høringsbrev. Det er heller 

ikke foretatt en kartlegging av hvilket omfang lovendringen vil medføre og det er ikke foretatt en 

analyse av konsekvensene dette vil kunne få for reindrifta. Reindrift, særlig i det sørsamiske 

området, er sårbar. I disse områdene er det allerede en omfattende utbygging og dermed 

nedbygging av reindriftas beitearealer som følge av etablering av infrastruktur som veier, 

kraftanlegg, hytteområder, osv. Det er grunn til å frykte at denne lovendringen vil kunne øke 

presset på reinbeitearealene ytterligere.  

Sametinget ønsker derfor at departementet gjennomfører en analyse av hvilke konsekvenser 

lovendringen vil medføre for reindrifta i området sør for Nord-Troms. En slik konsekvensanalyse 

må gjennomføres før lovendringen vedtas. Sametinget viser her til konsultasjonsavtalen som 

innholder bestemmelser om at det skal gjennomføres utredninger der det er behov for å styrke 

faktagrunnlaget. 

Sametinget har ingen merknader til tekniske krav, brukebetalinger og sanksjoner. 

 

Samiske kulturminner 

Under normale snøforhold vil ikke snøscooterløyper skjemme kulturminner.  Vi minner likevel 

om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge kml. § 4 annet 

ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, 

teltboplasser, ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, 

offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og 

registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller 

sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.    

I endringsforslaget fragår det at kommunen skal ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø i 

planarbeidet. Sametinget er positiv til dette , men vi vil presisere at Sametinget ikke har tatt 

stilling til hvorvidt vi vil kreve at kommunene foretar undersøkelser etter kml § 9 i forbindelse 

med etablering av snøscooterløyper. Dette vil vi vurdere i forbindelse med høringer i forbindelse 

med etablering av løypene.  
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Oppsummering 

Sametinget stiller seg prinsipielt ikke negativ til at de prosessuelle reglene for planlegging etter 

plan- og bygningslovens også innbefatter snøscooterløyper, men vi forventer at det legges opp 

til at samiske rettighetshavere skal har reell innflytelse på lokalisering og omfang av løypenettet.  

Sametinget ønsker at departementet gjennomfører en analyse av hvilke konsekvenser 

lovendringen vil medføre for reindrifta i området sør for Nord-Troms. En slik konsekvensanalyse 

må gjennomføres før lovendringen vedtas.  

Sametinget har gitt tilbakemelding på at vi ønsker å konsultere med departementet om  

endringene av motorferdselsloven og forskriftene. Dette i henhold til kgl. res av 1. juli 2005 om 

konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget. 

 
   
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Sten Olav Heahttá Pål Nilsen 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
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