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Rekreasjonskjøring med snøscooter – Høringsuttalelse til 
endringer i lov om motorferdsel i utmark 
 
 

Snøscooterforeningen (Snøfor) er en interesseorganisasjon for snøscooterklubber i 
Norge. Vi er tilknyttet Norges Motorsportforbund og organiserer ca. 70 
medlemsklubber med ca. 9000 medlemmer. Snøfor har tidligere deltatt i arbeidet 
med utredningen Motor og Samfunn (MoSa).  
 
Vi ønsker å komme med en del kommentarer til det utsendte forslaget til endringer i 
lov om motorferdsel i utmark.  
 
Snøfor støtter at lovens utgangspunkt er at motorferdsel i utmark er forbudt, og at det 
hjemles muligheter for unntak som sikrer at lovverket kan praktiseres slik at 
samfunnet klarer å organisere den kjøringen som foregår slik at den skjer til minst 
mulig skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. I dag eksisterer muligheten for å gi 
dispensasjoner ved bruk av snøscooter, en ordning som etter 30 års erfaring 
fungerer etter intensjonen.  Likevel er erfaringene at dette ikke er tilstrekkelig for å 
sikre lovens intensjon, motorferdselen øker og det eksisterer liten kontroll på hvor 
denne foregår. Det er derfor en etterlengtet endring som nå kommer til beste for både 
naturmiljø og friluftsliv.  
 
Snøfor vil understreke at veitrafikkloven også gjelder i utmarka. Derimot er det svært 
vanskelig å drive trafikksikkerhetsarbeid mot denne gruppen kjøretøyeiere i dag. Det 
skyldes liten organisasjonsgrad, lite struktur på kjøringen og svært lite fokus fra 
myndighetene på dette. I tillegg er en følge av dagens lovverk at det foregår en del 
ulovlig kjøring. Det er rapportert bl.a. fra forsøksordningen i Hattfjelldal at det var et 
utbredt problem med uregistrerte og ulovlige kjøretøy. Gjennom forsøkene med 
løyper ble dette problemet redusert og det ble enklere å kontrollere den kjøringen 
som allerede foregikk. Det foreliggende forslaget er etter Snøfors syn et viktig bidrag 
for også å øke sikkerheten for våre medlemmer.  
 
Snøfor vil knytte noen kommentarer til regjeringens ønske om at det er «fortsatt et 
mål å begrense motorferdsel i utmark mest mulig». Det er i dag ca. 76 000 
snøscootere i Norge og noe av den kjøringen som skjer er ikke innenfor lovens 
rammer. Det er en kjøring som foregår uten at det eksisterer kontroll på kjøringen 
eller anvisninger om hvordan den bør skje. Det gjør at betydelige arealer i utmarka i 
dag kan bli utsatt for motorferdsel. Snøfor legger til grunn at målet om begrensninger 
da nås gjennom å kanalisere denne kjøringen inn i løyper og traseer. Det er en 
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tolkning som vil sikre at større arealer da blir fri for motorferdsel. Å kun telle antall 
kjøretøy vil ikke gi tilsvarende effekt.  
 
Snøfor har i mange år jobbet for et regelverk som sikrer kommunene mulighet til 
også innenfor dette området å være arealmyndighet. Det er et paradoks at 
kommunene er arealmyndighet i saker med betydelig større inngrep i både natur- og 
friluftsliv, men ikke har anledning til å regulere områder som i realiteten vil bidra til å 
minske belastningen på tilsvarende områder. Vi er derfor fornøyd med at regjeringen 
nå foreslår dette. Ved å bruke de allerede etablerte institusjonene i Plan- og 
bygningsloven som innsigelsesrett, har dessuten staten mulighet til å regulere 
praksisen slik at storsamfunnets interesser også blir ivaretatt.  
 
Snøfor registrerer at departementet bruker begrepet «fornøyelseskjøring». Det er 
med referanser i både friluftsmeldingen og allerede eksisterende lovverk, ikke et 
etablert begrep eller en beskrivelse av den faktiske situasjonen. I forbindelse med 
andre typer friluftsaktiviteter eller aktiviteter som foregår i utmarka, er det mer vanlig 
å bruke begrepet «rekreasjon». Et eksempel i så måte vil være å sammenligne med 
langrenn som også ofte foregår i etablerte løyper. Å omtale dette som «fornøyelse» 
savner referanser i lovverk, stortingsmeldinger og tilsvarende. Derimot omtales 
denne aktiviteten ofte i forbindelse med «rekreasjon». Tilsvarende finnes ved omtale 
av annen aktivitet i naturmiljø. Snøfor vil derfor anmode om at lovtekst og forskrifter 
bruker begrepet «rekreasjonskjøring» da dette vil være et mere treffende uttrykk og i 
tråd med allerede etablert praksis. Et eksempel fra vår egen aktivitet som viser dette: 
Våre klubber arrangerer jevnlig turer for folk som av ulike årsaker ikke kan ferdes i 
utmarka. Det er ofte folk som av ulike årsaker er bevegelseshemmet. Å omtale dette 
som fornøyelseskjøring er feil, derimot er begrepet rekreasjonskjøring langt mere 
dekkende.  
 
Snøfor vil også understreke noen punkter som er viktig å legge vekt på i utformingen 
av forskrifter. Snøscooterne som er i salg i dag har noen egenskaper som tidligere 
versjoner ikke hadde. De er i utgangspunktet forholdsvis støysvake, selv om dette 
fortsatt er en utfordring som må hensynstas ved utforming av forskriftene for å sikre 
hensynet til naturliv og øvrig friluftsliv. Derimot er marktrykket nå så lite, og fordelt på 
areal slik at dette ikke trengs å hensynstas på annen måte enn tilsvarende etablering 
av skispor. Faktisk øver en gjennomsnittlig snøscooter mindre marktrykk enn en 
skiløper. 
 
Lovverket har i dag en egen bestemmelse for Finnmark og Nord-Troms. I tillegg er 
det etablert løyper i enkelte andre kommuner.  Snøfor mener at eksisterende løyper 
må kunne opprettholdes uten at det er nødvendig med nye utredninger, på den 
bakgrunn støttes ingen at de to nevnte overgangsbestemmelsene. Det bør inntas en 
egen bestemmelse for allerede etablerte løyper i tråd med dette.   
 
Til §4a vil Snøfor oppfordre departementet til også å innta at kommunene kan avsette 
områder til motorferdsel. Dette er et spørsmål som bedre kan avgjøres lokalt, og 
Snøfor mener det vil være uheldig med denne typen avgrensninger. De øvrige 
bestemmelsene i loven vil ligge til grunn og, sammen med veitrafikkloven, sikre at 
kommunene ikke kan gjøre vedtak som øker belastningen på natur- og friluftsliv.  
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Snøfor mener det ikke bør settes spesifikke krav til kjøretøy som bruker kommunale 
løyper. Dette reguleres allerede gjennom kjøretøyforskriften, og en åpning for 
kommunale bestemmelser vil kunne gi ulik praktisering som vil oppfattes som 
urimelig da førere i utgangspunktet har en godkjent og registrert snøscooter. En 
kommunal tolkning vil kunne oppfattes som urimelig og ikke i tråd med den 
alminnelige rettsoppfatningen. Konsekvensen av dette er at det øker muligheten for 
brudd på reglene, mens intensjonen bak etablering av løyper nettopp er å øke 
legitimiteten av lovverket. Krav til kjørebok støttes ikke, og anses ikke som 
hensiktsmessig i denne sammenheng.  
 
Snøfor takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse og håper at våre innvendinger 
hensyntas.    
 
  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jon Olav Alstad 
Leder Snøfor 
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