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Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i 

lover og forskrifter om motorferdsel i utmark og vassdrag - fra  Klima- og 

miljødepartementet 

 

Det vises til høringsbrev av 10.07.14. 

 

 

Tydal kommune er medlem av Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS). USS har gitt sin 

høringsuttalelse til saken 05.09.14. og har Tydal kommunes fulle tilslutning i det som er svart. 

 

 

Tydal kommune vil understreke at det er beklagelig at en gjør dette til en sak om ren 

«fornøyelseskjøring». For Tydals vedkommende er snøscooter langt mer enn ren 

fornøyelseskjøring. Allerede i dag er snøscooter en viktig del i det å beholde kommunens 

innbyggere og – ikke minst – i det å legge til rette for næring knyttet til turisme og bruk av 

kommunens store naturressurser. Tydal kommune mener turisme knyttet til bruk av kommunens 

naturressurser i det neste ti-årene vil være en av de viktigste økonomiske vilkårene for bosetning. 

 

Tydal kommune mener også at en selv er best i stand til å ivareta hvordan naturressursene skal 

ivaretas, også når det gjelder motorferdsel i utmark. Det lokale demokratiet er best i stand til å 

ivareta hensiktsmessig utnyttelse av ressursene uten at dette vil forringe verken naturressursene 

selv eller opplevelsen av å benytte seg av disse. At en også foreslår at fylkesmennene skal ha 

anledning til å nedlegge forbud mot regulerte løyper jf. forslag til § 9 i motorferdselforskriften, er 

en tilsidesettelse av de regler som allerede gjelder for å komme med innsigelser til vedtatte areal- 

og reguleringsplaner. En slik løsning er rettslig tvilsom og i tillegg å undergrave det lokale 

demokratiet. 

 

At det også foreslås å stenge eksempelvis allerede eksisterende isfiskeløyper for snøscooter vil 

Tydal kommune på det sterkeste gå i mot. En slik stenging vil på mange områder være særlig 

negativ for Tydal kommune. I tillegg er det vanskelig å finne sammenheng mellom spørsmålet 

om en endring av forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag og bruk av allerede 

eksisterende snøscooterløyper sett både ut fra en alminnelig og juridisk synsvinkel. 

 



, saksnr. 2014/609-2 
 

 

 Side 2 av 2 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

John L. Paulsby 

Ordfører 

 

 

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur 
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