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Forord  

Statusrapporten for 2018 viser deskriptiv statistikk over status og utvikling i snøskuterløyper og indikatorer for 

snøskuteraktivitet i kommunene som har valgt å etablere løyper for rekreasjonskjøring. Statusrapporten er et 

bidrag til den pågående følgeevalueringen av effekten av de nye reglene for snøskuterløyper for rekreasjons-

kjøring fra 2015. Følgeevalueringen skal omfatte redegjørelse for antall kommuner med løyper, omfanget av 

snøskuterløyper, utvikling i snøskuterbruken, og informasjon om virkningene for friluftsliv og naturmangfold. 

NINA (Norsk institutt for naturforskning) og Menon Economics gjennomfører følgeevalueringen i samarbeid. 

NINA leder evalueringen. Menon har utarbeidet denne statusrapporten. Henrik Lindhjem, partner i Menon 

Economics, og Odd Inge Vistad, prosjektleder for evalueringen og seniorforsker i NINA, har kvalitetssikret 

rapporten.  

Et sentralt spørsmål er hvilke  kommuner som har etablert nye snøskuterløyper som følge av lovendringen. Disse 

skal være registrert i Lovdata.no, men listen der var ikke oppdatert på det tidspunktet denne rapporten ble 

skrevet. For å få denne oversikten har vi vært avhengig av hjelp fra Miljødirektoratet (representert ved Marit 

Johanne Birkeland) og alle fylkesmenn. For å fa detaljert informasjon om omfang og virkninger av løyper, har vi 

intervjuet og samlet inn skriftlig informasjon fra alle kommuner som har etablert nye løyper som følge av lov-

endringen. 

Vi takker vår oppdragsgiver og kommuner og fylkesmenn som har bidratt med informasjon alle bidrag og godt 

samarbeid.  

Forfatterne står ansvarlige for alt innhold i rapporten. 

 

______________________ 

Juni 2018 

Simen Pedersen 

Delprosjektleder for den delen av evalueringen Menon Economics har ansvaret for 

Menon Economics  
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Sammendrag 

I  2015  vedtok Stortinget en endring i motorferdselloven som fra 19. juni samme år åpner for at kommunene kan 

etablere løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter, forankret i egen kommunal forskrift om løypenettet i sin 

kommune. Klima- og miljødepartementet ga Miljødirektoratet i oppdrag å gjennomføre en løpende evaluering 

av effekten av de nye reglene for snøskuterløyper for rekreasjonskjøring gjennom perioden 2016 til 2020. I vår 

kartlegging for 2018 finner vi at 26 kommuner samlet har etablert 1 865 kilometer snøskuterløyper for 

rekreasjonskjøring i tråd med de nye reglene. Vi finner også en økning i antall registrerte snøskutere i alle 

kommuner som har etablert løyper. Vi kan imidertid ikke si noe sikkert om økningen i antall registrerte snøskutere 

er utløst av lovendringen, eller om lovendringen samlet har bidratt til mer eller mindre ulovlig kjøring. 

Bakgrunn for oppdraget 

De nye reglene i motorferdselloven (§4a) og motorferdselsforskriften (§4a) trådte i kraft fra og med 19. juni 2015. 

Klima- og miljødepartementet ga Miljødirektoratet i oppdrag å evaluere gjennomføringen i kommunene og 

effekter av de nye reglene for snøskuterløyper for rekreasjonskjøring fra og med 2016 til og med 2020. 

Departementet ønsker å få oversikt over erfaringen og med virkningen av lovendringen, slik at kunnskapen kan 

benyttes i senere regelverksutvikling og politikkutforming på motorferdselsfeltet. Evalueringen skal også kunne 

gi nyttig kunnskap for kommunene som planlegger løypene. NINA (Norsk institutt for naturforvaltning) og Menon 

Economics gjennomfører følgeevalueringen i samarbeid.  

Statusrapportens avgrensninger 

Denne statusrapporten er avgrenset til og deskriptiv gjennomgang av antall kommuner med løyper, omfang av 

snøskuterløyper, kunnskapsgrunnlag for lokal gjennomføring, og indikatorer for utvikling i snøskuterbruk og 

ulovlig kjøring. Analyse og vurderinger av effekter som kan tilskrives lovendringen vil bli gjennomført i slutte-

valueringen i 2020.  

26 kommuner har etablert løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter 

Ifølge informasjon fra kommunene hadde 26 kommuner etablert snøskuterløyper for rekreasjonskjøring den 1. 

juni 2018, en vekst på syv kommuner fra forrige måletidspunkt den 21. april 2017. De nye kommunene er Trysil 

i Hedmark, Hægebostad i Vest-Agder, Åfjord i Trønderlag, Selbu i Trønderlag, Meråker i Trønderlag, Bardu i Troms 

og Porsanger i Finnmark. 

Figur A  Antall kommuner som har fastsatt løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter 

 

Kilde: Menon Economics 
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Lovendringen har utløst 1 865 kilometer snøskuterløyper 

Ifølge de tallene vi har fått opplyst fra kommunene, tilsvarer antall kilometer løyper for rekreasjonskjøring med 

snøskuter 1 865 km per 1. juni 2018 (figur B). Ved å se denne figuren opp mot antall kommuner som har etablert 

løyper (se Figur A) ser vi at kilometer løype per kommune har økt. Dette skyldes dels at kommunene som 

etablerte løyper i 2016 og 2017 har etablert flere løyper siden april 2017, og at de nye kommunene som har 

kommet til fra april 2017 til juni 2018 har etablert flere kilometer løyper enn gjennomsnittet i av de som hadde 

etablert løyper i 2017. 

Figur B  Totalt antall kilometer etablerte løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter 

 

Kilde: Menon Economics 

Antall registrete snøskutere har økt 

Vår kartlegging tyder på at alle kommunene som har åpnet opp løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter har 

hatt en økning i antall registrerte snøskutere etter lovendringen, se figur C.  

Figur C  Antall registrerte snøskutere i kommunene som har etablert rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Menon Economics 
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I hvilken grad utviklingen man kan se i figuren tilskrives lovendringen vet vi foreløpig ikke noe om, vi ser at det 

var en tilsvarende vekst også i årene før 2015. Vektsten i registrerte snøskutere kan også påvirkes av 

befolkningsutvikling, befolkningssammensetning, velstandsutvikling, snøforhold, snøskuterpriser, økt grad av 

registrering, drivstoffpriser osv.  I siste del av denne følgeevalueringen (i 2020) vil søke nyansere utviklingsbildet 

ved studere utvikling på fylkesnivå, sammenlignbare kommuner og nabokommuner. Målet er å få en god 

forståelse for utviklingen og identifisere i hvilken grad lovendringen har påvirket utviklingen. 

Det er for tidlig å si hvilken påvirkning lovendringen har hatt på ulovlig kjøring 

Oppdraget omfatter også å vurdere lovendringens innvirkning på ulovlig kjøring med snøskuter. Det finnes ingen 

entydig indikator på utviklingen av ulovlig kjøring, se Figur D. Alvorligheten av lovbrudd vil variere fra sak til sak. 

For å få innsikt i utviklingen i ulovlig kjøring med alvorlige konsekvenser mener vi det det er interessant å se på 

muligheten for å få innsikt i saker som har gått høyere opp i domstolssystemet. Det er også interessant å se på 

muligheten for å vurdere konsekvensene av skader og ulykker, som det er rimelig å anta samvarierer med ulovlig 

kjøring. Motargumentet mot denne indikatoren er imidlertid at ulykker kan ramme de som kjører lovlig. Legger 

man dette argumentet til grunn, vil heller ikke anmeldelser være en valid indikator siden man kan bli anmeldt 

selv om man ikke har gjort noe ulovlig. I følgeevalueringen samler vi derfor inn data fra flere kilder som kan 

indikere utvikling i ulovlig kjøring. Som vist i figuren har alle indikatorene sine svakheter. Utover disse kvantitative 

indikatorene er det også interessant med erfaringer fra Statens naturoppsyn (SNO) og Politiet som siden 

lovendringen i økende grad har samarbeidet om kontrollpatruljer. Kommunene har også egne erfaringer som vi 

har samlet inn for 2017/2018-sesongen. I sluttevalueringen i 2020 vil vi legge større vekt på å dokumentere disse 

erfaringene.   

Figur D  Kvantitative indikatorer for utvikling i ulovlig kjøring med snøskuter 

 

Kilde: Menon Economics 

Vi er i prosess med Politiet, SNO, Statens innkrevingssentral og Domstolsadministrasjonen om å få data på de 

kvantitative indikatorene på utvikling i ulovlig kjøring. Vi har mottatt statistikk fra Finans Norges ulykkesregister 

fra og med 2009 og Politidirektoratets «PAL STRASAK»-register, som viser henholdsvis registrerte snøskuter-
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ulykker etter alvorlighetsgrad og antall registrerte tilfeller av ulovlig kjøring på kommunenivå . Det trengs lenger 

tidsserie enn fra 2009/10 til 2017 for å vurdere virkninger av lovendringen.  
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1. Bakgrunn for og beskrivelse av følgeevalueringen 

1.1. Bakgrunn 

I 2015 vedtok Stortinget en endring i motorferdselloven som åpner for at kommunene kan fastsette løyper for 

rekreasjonskjøring med snøskuter. De nye reglene setter rammer for hvor løypene kan legges og stiller en rekke 

krav til kommunene. Løypene skal for eksempel ikke legges i verneområder eller i villreinområder, være til skade 

eller ulempe for reindriften eller medføre terrenginngrep. Videre plikter kommunene å ta hensyn til friluftsliv, 

naturmangfold, bolig- og hytteområder og landskap. Nye regler trådte i kraft fra og med 19. juni 2015.  

1.2. Formål 

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å evaluere hvordan kommunene gjennomfører 

arbeidet med å etablere snøskuterløypene og effekten av de nye løypene, det vil si en indirekte evaluering av de 

nye reglene for snøskuterløyper for rekreasjonskjøring. Departementet ønsker å få en oversikt over virkningen 

av lovendringen, slik at kunnskapen kan benyttes i senere regelverksutvikling og politikkutforming på 

motorferdselsfeltet. Evalueringen skal også kunne gi nyttig kunnskap for kommunene som planlegger løypene. 

Miljødirektoratet er bedt om å gjøre en løpende evaluering fra og med 2016 til og med 2020.  

1.3. Oppdraget 

Oppdraget gjelder evaluering av effekten av de nye reglene for snøskuterløyper for rekreasjonskjøring. 

Evalueringen skal omfatte en redegjørelse for de kommuner som vedtar løypeforskrifter,  omfang av 

snøskuterløyper, utvikling i snøskuterbruk, kunnskapsgrunnlaget i den kommunale planprosessen med vekt på 

friluftsliv, naturmangfold og reindrift, om løypene bidrar til økt eller redusert ulovlig kjøring.  

1.4. Statusrapportens innhold 

Denne statusrapporten er avgrenset til å kun omfatte en objektiv og deskriptiv gjennomgang av kommunene 

med løyper, omfang av snøskuterløyper og indikatorer for utvikling i snøskuterbruk og ulovlig kjøring. Anslagene 

bygger på den informasjonen kommunene har meldt inn. Analyse og vurderinger av effekter som kan tilskrives 

lovendringen vil bli gjennomført i sluttevalueringen i 2020. I tillegg til denne statusrapporten er det utarbeidet 

en mer omfattende gjennomgang for to utvalgte kommuner, presentert i framdriftsrapport fra Vistad og Wold 

(2018). 
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2. Kommuner som har etablert snøskuterløyper for 
rekreasjonskjøring 

For å få oversikt over hvilke kommuner som har etablert løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter, 

Miljødirektoratet har sendt ut spørsmål til alle fylkesmenn, om: 

• Hvilke kommuner i fylket du representerer har etablert snøskuterløyper for rekreasjonskjøring? 

• Hvilke kommuner i fylket du representerer vurderer å etablere snøskuterløyper for rekreasjonskjøring? 

Alle fylkesmenn svarte på undersøkelsen. I følge den informasjonen vi har innhentet, hadde 26 kommuner 

etablert snøskuterløyper for rekreasjonskjøring per 1. juni 2018, en vekst på syv kommuner fra 2017, se Figur 

2.1. De nye kommunene siden 2017 er Trysil i Hedmark, Hægebostad i Vest-Agder, Åfjord i Trønderlag, Selbu i 

Trønderlag, Meråker i Trønderlag, Bardu i Troms og Porsanger i Finnmark. 14 kommuner hadde etablert 

rekreasjonsløyper året etter lovendringen, i 2016, og 19 kommuner i 2017. 

Figur 2.1  Antall kommuner som har fastsatt løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter 

 

Kilde: Menon Economics 
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• Namskogan i Trøndelag 

• Grong i Trøndelag 

• Vefsn i Nordland 

• Grane i Nordland 

• Hattfjelldal i Nordland 

• Hemnes i Nordland 

• Rana i Nordland 

• Fauske i Nordland 

• Bardu i Troms 

• Vadsø i Finnmark  

• Alta i Finnmark 

• Porsanger i Finnmark 

• Tana i Finnmark 

Figur 2.2 viser kart over kommuner som hadde åpnet opp på de ulike måletidspunktene.  

Figur 2.2 Kart over kommunene som har fastsatt løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter  

7. desember 2016 21. april 2017 1. juni 2018 

   
Kilde: Menon Economics 

I løpet av kartleggingen blant fylkesmenn har vi også blitt gjort kjent med at følgende 15 kommuner er i prosess 

med å anlegge løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter: 

• Våler kommune i Hedmark 

• Sigdal kommune i Buskerud 

• Nore og Uvdal kommune i Buskerud 

• Surnadal kommune i Møre og Romsdal 

• Rindal kommune i Møre og Romsdal 

• Osen kommune i Trøndelag 

• Oppdal kommune i Trøndelag 

• Holtålen kommune i Trøndelag 

• Verdal kommune i Trøndelag 
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• Høylandet kommune i Trøndelag 

• Overhalla kommune i Trøndelag 

• Fosnes kommune i Trøndelag 

• Nærøy kommune i Trøndelag 

Kommunene i Nord-Troms og Finnmark har tidligere vært underlagt et annet regelverk enn øvrige norske 

kommuner. I disse kommunene kunne fylkesmannen tidligere godkjenne løyper etter forslag fra kommune-

styrene. Ifølge en spørreundersøkelse mot kommunene fra Fylkesmannen i Finnmark i 2017 planlegger alle 

kommuner i Finnmark å gjennomføre prosess med å fastsette kommunal forskrift for snøskuterløyper etter 

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag NF § 4a, det vil si i tråd med 

lovendringen. Samtlige kommuner i fylket har løypeforskrifter vedtatt av Fylkesmannen i dag. Enkelte kommuner 

kommuniserer et ønske om å få godkjent eksisterende løyper etter NF § 4a, andre ønsker nye løyper og åpning 

for rasting på islagte vann. Det er vanskelig å si om omfanget av løypenettet vil øke eller reduseres som følge av 

overgangen fra forskrift vedtatt av Fylkesmannen i Finnmark til kommunal forskrift. Uten at vi har fått bekreftet 

dette, er det sannsynlig at tilsvarende gjelder for kommunene i Nord-Troms, som tidligere var underlagt det 

samme regelverket som Finnmarkskommunene. Dagens løypenett for snøskuter i Finnmark er vist i Figur 2.3. 

Som vi kommer tilbake til i delkapittel 3.1 blir ikke videreføring av gamle rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring 

i Nord-Troms og Finnmark talt med når vi ser på effekten av lovendringen på kilometer snøskuterløype.   

Figur 2.3  Kart over etablerte snøskuterløyper i Finnmark 

 

Kilde: Nordatlas, hentet ut av Menon Economics 
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3. Løypeomfang og snøskuteraktivitet i kommunene som 
har etablert skuterløyper for rekreasjonskjøring  

I dette kapittelet gjennomgås indikatorer på snøskuteraktiviteten i de kommunene som har etablert snøskuter-

løyper for rekreasjonskjøring. Denne statusrapporten er begrenset til å vurdere kilometer snøskuterløype, antall 

reistrerte snøskutere og indikatorer for ulovlig kjøring. I sluttevalueringen i 2020 vil vi vurdere andre aktivitets-

indikatorer som salg av løypekort, gjennomsnittlig utkjørt distanse per snøskuter, antall organiserte turer etc.  

3.1. Kilometer snøskuterløype 

Vi har intervjuet representanter med innsikt i prosessen med å anlegge snøskuterløyper etter nytt regelverk i alle 

26 kommuner som har etablert snøskuterløyper for rekreasjonskjøring, per telefon. Vi har spurt hvor mange 

kilometer løype for rekreasjonskjøring med snøskuter som har etablert i forbindelse med lovendringen. Selv om 

alene ikke sier noe om aktivitetsomfanget, er det en indikator på muligheter til å kjøre snøskuter i de enkelte 

kommunene. Det er videre nærliggende å forvente at aktiviteten i en tilfeldig kommune øker med omfanget av 

tilgjengelige løyper, og at økningen avtar med lengden på løypenettet.  Måten løypenettet er lagt i kommunen 

vil også kunne påvirke skuteraktiviteten. For eksempel vil gjennomgangsløyper i kommunen og over til nabo-

kommuner/Sverige sannsynligvis øke bruken.  

Figur 3.1 viser totalt antall kilometer løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vår undersøkelse tyder på at 

antall kilometer løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter er lik 1 865 kilometer per 1. juni 2018. Ved å 

sammenligne med antall kommuner som har etablert løyper (Figur 3.1), ser vi at kilometer løype per kommune 

har økt. Dette kommer dels av at kommunene som etablerte løyper i 2016 og 2017 har etablert flere løyper siden 

forrige måling, og av at de nye kommunene som kom til ved årets rapporteringsfrist har flere kilometer løyper 

enn gjennomsnittet av de som hadde etablert løyper i 2017.  

Figur 3.1  Totalt antall kilometer etablerte løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter 

 

Kilde: Menon Economics 

Tallene som er presentert i Figur 3.1 avviker fra tidligere målinger. Den 7. desember 2016 rapporter vi at samlet 

antall kilometer snøskuterløyper har økt med cirka 800 kilometer (nå justert ned til 592 kilometer), og den 21. 

april 2017 meldte vi at lovendringen hadde utløst 1383 kilometer snøskuterløyper (nå jutsert ned til 858 

kilometer). Avvikene skyldes tellemetodikken som er lagt til grunn, og kan i all hovedsak tilskrives at kommuner 

i Finnmark som også tidligere hadde løyper for rekreasjonskjøring som ble videreført ble talt med i de forrige 
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målingene. Vi avslutter derfor dette delkapittelet med å tydeliggjøre hvordan vi har talt oss frem til tallene som 

er vist i Figur 3.1. 

Vi er ute etter å finne effekten av lovendringen på løypeomfanget, målt som differansen mellom antall kilometer 

løyper på måletidspunktet med lovendring (den observerbare situasjonen) og antall kilometer løyper uten 

lovendring (en begrunnet hypotetisk referansesituasjon). Vi har kategorisert kommunene i fire ulike grupper 

etter følgende prinsipper: 

• De som ikke hadde etablert snøskuterløyper før 2015. For disse kommunene vil alle de etablerte 

løypene bli talt med. Et eksempel på dette er Trysil kommune som tidligere ikke hadde snøskuterløyper 

og nå har etablert en trasé på cirka 55 kilometer. Alle de nyetablerte 55 kilometerne tilskrives 

lovendringen.  

• Tidligere forsøkskommuner. Sju kommuner1 deltok i en forsøksordning som eksisterte fra 2001 til 2005 

(men som har fortsatt til 2015). Kommunene kunne selv velge å åpne opp for rekreasjonskjøring med 

snøskuter. Vi har forutsatt at siden dette er var en forsøksordning, skulle denne uansett avvikles. For 

forsøkskommunene har vi derfor forutsatt at de starter med 0 kilometer løyper for rekreasjonskjøring 

før lovendringen. For eksempel hadde Vinje kommune under forsøksordningen (før 2015) etablert 11 

løypetraséer på til sammen 175 kilometer. I dag har kommunen 10 løyper på til sammen 115 kilometer. 

Vi legger da til grunn at lovendringen utløste 115 kilometer snøskuterløype i kommunen. (Alternativet 

ville være å si at lovendringen har bidratt til en reduksjon fra 175 kilometer til 115 kilometer, altså en 

nedgang på 65 kilometer.)  

• Kommuner som tidligere hadde og/eller har isfiskeløyper. Enkelte av kommunene som har etablert 

snøskuterløyper for rekreasjonskjøring har også isfiskeløyper, på dispensasjon fra fylkesmann. Enkelte 

av isfiskeløypene er videreført i sin opprinnelige form, mens andre har blitt transformert til 

rekreasjonsløper. En naturlig begrunnelse for en slik transformasjon er at rekreasjonsløypene kan yte 

to hensikter, både som transport til/fra vann med isfiskemuligheter og til rekreasjonskjøring. 

Alternativet med at man viderefører fiskeløypene etter sitt opprinnelige formål er at de kun kan 

benyttes til transport til/fra vann med isfiskemuligheter (krever kjøpt fiskekort). Et eksempel på en slik 

kommune er Snåsa kommune. Kommunen hadde før lovendringen etablert tre isfiskeløyper på til 

sammen 20 kilometer. Etter lovendringen har de totalt etablert 140 kilometer rekreasjonsløype. 

Arbeidet med å etablere 140 kilometer omfattet nyetablering av 120 kilometer og transformasjon av de 

20 kilometerne isfiskeløype. Selv om de 20 kilometerne (som tidligere var isfiskeløyper) tidligere hadde 

et annet bruksområde legger vi til grunn at lovendringen har utløst 120 nye kilometer snøskuterløype i 

Snåsa. Effekten av lovendringen bør måles mot en hypotetisk referansebane uten lovendring. Vi mener 

det er mest sannsynlig at Snåsa uten lovendringen fortsatt ville hatt 20 kilometer isfiskeløype. Imidlertid 

kan de 20 kilometerne nå ha et større bruksområde enn tidligere, slik at antallet kjørte kilometer på 

denne løypen kan ha økt.    

• Kommuner i Finnmark og Nord-Troms (tiltakssonen). Kommunene i Nord-Troms og Finnmark har 

tidligere vært underlagt et annet regelverk enn øvrige norske kommuner. I disse kommunene kunne 

fylkesmannen tidligere godkjenne løyper etter forslag fra kommunestyrene. Løypene var åpne for 

allmenheten og kunne benyttes til rekreasjonskjøring. Porsanger er et eksempel på en kommune i 

Finnmark som har tatt konsekvensen av lovendringen og etablert nye løyper i tråd med fastsatte krav.  

Før lovendringen hadde Porsanger cirka 300 kilometer snøskuterløype til rekreasjonskjøring, som er 

                                                                 

1 Kommunene var Vinje, Stor-Elvdal, Fauske, Sirdal, Hattfjelldal, Lom og Røros. 
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videreført etter lovendringen. Virkningen på kilometer snøskuterløyper til rekreasjonskjøring av lov-

endringen i Porsanger er derfor vurdert til å være lik 0 kilometer.  

3.2. Antall registrerte snøskutere 

En annen indikator på snøskuteraktivitet er antall registrerte snøskutere i kommunene som har etablert 

snøskuterløyper for rekreasjonskjøring. Figur 3.2 viser antall registrerte snøskutere i disse kommunene i perioden 

2010-2017. Kommunene har jevnt over hatt økning i antall registrerte snøskutere.2 Vi ser at det var en tilsvarende 

vekst også i årene før 2015. Vektsten i registrerte snøskutere kan også påvirkes av befolkningsutvikling, 

befolkningssammensetning, velstandsutvikling, snøforhold, snøskuterpriser, økt grad av registrering, 

drivstoffpriser osv. I siste del av denne følgeevalueringen (i 2020) vil søke nyansere utviklingsbildet ved studere 

utvikling på fylkesnivå, sammenlignbare kommuner og nabokommuner som har etablert og ikke etablert 

snøskuterløyper. 

Figur 3.2  Antall registrerte snøskutere i kommunene som har etablert rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Menon Economics 

3.3. Utvikling i ulovlig kjøring 

Oppdraget omfatter også å vurdere lovendringens innvirkning på ulovlig kjøring med snøskuter. Det finnes ingen 

entydig indikator på utviklingen av ulovlig kjøring, se Figur 3.3. Alvorligheten av lovbrudd vil variere fra sak til sak. 

For å få innsikt i utviklingen i ulovlig kjøring med alvorlige konsekvenser mener vi det det er interessant å se på 

muligheten for å få innsikt i saker som har gått høyere opp i domstolssystemet. Det er også interessant å se på 

muligheten for å vurdere konsekvensene av skader og ulykker, som det er rimelig å anta samvarierer med ulovlig 

kjøring. Motargumentet mot denne indikatoren er imidlertid at ulykker kan ramme de som kjører lovlig. Legger 

man dette argumentet til grunn, vil heller ikke anmeldelser være en valid indikator siden man kan bli anmeldt 

selv om man ikke har gjort noe ulovlig. I følgeevalueringen samler vi derfor inn data fra flere kilder som kan 

indikere utvikling i ulovlig kjøring. Som vist i figuren har alle indikatorene sine svakheter. Utover disse kvantitative 

                                                                 

2 Med eller uten lovendringen forventes det at antall registrerte snøskutere vil øke, se Bruvoll m.fl. (2014) og (2015). 
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indikatorene er det også interessant med erfaringer fra Statens naturoppsyn (SNO) og Politiet som siden 

lovendringen i økende grad har samarbeidet om kontrollpatruljer. Kommunene har også egne erfaringer som vi 

har samlet inn for 2017/2018-sesongen. I sluttevalueringen i 2020 vil vi legge større vekt på å dokumentere disse 

erfaringene.   

Figur 3.3  Kvantitative indikatorer for utvikling i ulovlig kjøring med snøskuter 

 

Kilde: Menon Economics 

A – Anmeldelser og registrerte lovbrudd 

Det er to hovedkilder for dokumentasjon av utviklingen i anmeldelser og lovbrudd i de aktuelle kommunene som 

har etablert løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter: 

• Statistikk over lovbrudd og overtredelser fra Politiet. Politiet registrerer løpende ulovlig snøskuter-

kjøring gjennom saker i PAL STRASAK 

• SNO arbeider med å etablere register over gebyrer som er utstedt. Statistikken er ikke klar for denne 

statusrapporten, men vil være sentral å vise til og analysere i sluttevalueringen. 

Figur 3.4 viser utvikling i lovbrudd og overtredelser fra Politiet fra 2010 til 2016. Denne figuren indikerer at 

lovendringen har utløst flere lovbrudd og overtredelser. Forklaringen på utviklingen kan imidlertid også være at 

Politiet og SNO har gjennomført flere kontroller som følge av lovendringen. En bedre indikator på utviklingen i 

anmeldelser og lovbrudd ville derfor vært antall registrerte lovbrudd og overtredelser per kontrolltime. Denne 

justeringen er også sentral når man vurderer utviklingen i lovbrudd og overtredelser for hver kommune som har 

etablert snøskuterløyper for rekreasjonskjøring, se Tabell 3.1. Tabellen viser at det er store variasjoner i antall 

registrerte lovbrudd og overtredelser mellom år i de aktuelle kommunene. Dette kan skyldes variasjoner i 

kontrollvirksomhet, snøskuteraktivitet og snøforhold osv. Et eksempel på dette er Alta kommune som står for 

om lag 2/3 av antall registrerte tilfeller av ulovlig kjøring i 2017. Sannsynligvis er forklaringen på dette at det er 

mye snøskuteraktivitet i kommunen, som underbygges av at det relativt mange snøskutere som er registrert i 

kommunen (se Figur 3.2). Vi vil undersøke og drøfte denne utviklingen nærmere i sluttevalueringen i 2020. 

A - Anmeldelser og registrerte lovbrudd

Indikator: Antall 
anmeldelser fra Politiet og 
SNO.

Styrker: Indikerer utvikling i 
lovbrudd

Svakheter: Uttrykker også 
saker som ikke er lovbrudd 
og avhenger av omfanget av 
kontrollvirksomheten som 
gjennomføres. 

B - Gebyrer og forelegg

Indikator: Gebyrer og 
forelegg fra Politiet og 
SNO.

Styrker: Indikerer utvikling i 
lovbrudd

Svakheter: Avhenger av 
omfanget av kontroll-
virksomheten som 
gjennomføres og alle 
lovbrudd blir ikke ilagt gebyr 
og forelegg. 

C - Forlik og dommer i rettsystemet

Indikator: Forliksrådssaker 
og dommer fra Statens 
innkrevingssentral og 
Domstolsadministrasjonen.

Styrker: Indikerer utvikling i 
lovbrudd

Svakheter: Alle lovbrudd 
resulterer ikke i dommer og 
antall dommer avhenger av 
kontrollvirksomheten som 
gjennomføres. 

D - Skader og ulykker

Indikator: Ulykker registrert 
i Finans Norges 
ulykkesregister.

Styrker: Indikerer utvikling i 
lovbrudd

Svakheter: Uttrykker også 
saker som ikke er lovbrudd.
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Figur 3.4   Samlet antall registrerte tilfeller av ulovlig kjøring, for de 19 kommunene som hadde etablert 
snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i 21. april 2017  

 

Kilde: Politiet, bearbeidet av Menon Economics. Antall saker registrert i PAL STRASAK på Statistikkgruppe 6001 

SNØSCOOTERKJØRING, ULOVLIG ($ 3) med påtaleavgjørelse 40 FORELEGG 

Tabell 3.1  Antall registrerte tilfeller av ulovlig kjøring per kommune, for de 26 kommunene som hadde etablert 
snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i 1. juni 2018  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ÅSNES 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRYSIL 0 0 0 1 2 0 0 0 

RENDALEN 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENGERDAL 0 0 1 0 0 0 0 1 

VINJE 0 2 1 6 2 9 0 0 

HÆGEBOSTAD 3 7 0 0 0 2 1 2 

ÅFJORD 0 0 0 0 0 0 0 0 

SELBU 0 0 0 2 0 2 0 0 

TYDAL 0 0 0 0 0 0 0 0 

MERÅKER 0 0 0 0 1 0 1 0 

SNÅSA 0 0 0 0 0 0 0 0 

LIERNE 0 0 0 0 1 0 1 0 

RØYRVIK 1 0 0 0 0 0 0 0 

NAMSSKOGAN 0 2 0 1 0 0 1 0 

GRONG 0 0 0 0 0 0 0 0 

VEFSN 3 7 0 5 0 1 0 0 

GRANE 0 0 0 0 0 0 0 0 

HATTFJELLDAL 0 0 0 1 1 3 0 3 

HEMNES 12 4 2 5 5 7 2 2 

RANA 2 3 4 10 5 4 0 0 

FAUSKE 6 1 2 1 2 0 0 4 

BARDU 3 0 0 1 0 0 4 6 

VADSØ 2 0 16 10 5 3 0 0 

ALTA 8 2 4 2 24 12 16 36 
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PORSANGER 10 2 10 14 17 9 0 0 

TANA 0 0 1 0 0 5 0 0 

Summert 50 30 41 59 65 57 26 54 

Kilde: Politiet, bearbeidet av Menon Economics. Antall saker registrert i PAL STRASAK på Statistikkgruppe 6001 

SNØSCOOTERKJØRING, ULOVLIG ($ 3) med påtaleavgjørelse 40 FORELEGG 

B – Gebyrer og forelegg  

SNO arbeider med å etablere register over utstedte gebyrer og forelegg, vi har ikke fått tilgang til denne 

statistikken for årene 2016-2018 enda. Hvis statistikken blir tilgjengelig, vil vi rapportere utvikling og vurdere 

forklaring på utviklingstrekk i sluttevalueringen i 2020. 

C – Forlik og dommer i rettssystemet  

Kildene til data som kan vise utviklingen i forlik og dommer på kommunenivå er antall: 

• Forliksrådssaker fra Statens innkrevingssentral  

• Dommer fra Domstolsadministrasjonen 

Utover de svakhetene nevnt i Figur 3.3 er det også vanskelig å identifisere om forliksrådssakene knytter seg til 

lovendringen eller ikke. Antall dommer er også en utfordrende størrelse fordi det er få registrerte saker hvert år. 

Det er heller ikke slik at alle dommer er like, enkelte av disse er meget ressurskrevende andre ikke.  

Vi er i prosess med Statens innkrevingssentral og Domstolsadministrasjonen for å få tilgang til data over utvikling 

i forliksrådssaker og dommer som knytter seg til ulovlig snøskuterkjøring på kommunenivå fra og med 2013. 

D – Skader og ulykker 

Finans Norge har etablert et ulykkesregister over registrerte snøskuterulykker etter alvorlighetsgrad på 

kommunenivå som dekker årene 2009-2017. Denne tidsserien er foreløpig for kort til at det er mulig å identifisere 

signifikante endringer som følge av lovendringen.  
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4. Spesielt om innretningen og snøskuteraktiviteten i 
kommunene som har etablert løyper 

I dette kapittelet gjennomgår vi kvalitativ informasjon om innretningen av løypenettet og snøskuteraktiviteten i 

alle kommuner som har åpnet opp.  

4.1. Åsnes kommune i Hedmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

62,5 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Det vurderes å utvide 

løypenettet med 5 km 

fra Flisa til Losmyra 

 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben drifter 

løypene og finansierer 

via brukerbetaling 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Årlige evalueringsmøter. 

• Aktuelt å knytte løypenettet opp til svenske 

løyper. 

• Den lokale snøskuterklubben i Åsnes Finnskog IL 

tok initiativ til å etablere løypene  

• Bred forankring av vedtaket med involvering av 

berørte organisasjoner i planleggingen (3 av 20 

representanter i kommunestyret stemte mot 

etablering av løyper) 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Områdene tilknyttet snøskuterløypene, og i forbindelse med forskriften 

• Løypa ikke lagt i viktig/svært viktig friluftsområde 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Ja, etter forskriften skal det gjøres hvert år. Snøskuterklubben, Politiet og SNO kommer med innspill til 

evalueringen. Sentrale tema i evalueringen er utvikling i kjøreomfang (herav ulovlig kjøring), søppel lang 

løypene osv.  

4.2. Trysil kommune i Hedmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

55 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Skal vurderes når løypa 

har vært i drift i to år 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Ljøradalen 

Snøscooterklubb 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Ligger langt øst i kommunen, og har forbindelse 

til større løypenett i Sverige. 

• Noe snøskuterutleie ved en aktør som allerede 

driver alpinsenter og overnatting. 

• Trysil ønsket å være forsøkskommune, og da ble 

det startet en snøskuterklubb. Det var politisk 

vilje til å åpne løyper da lovendringa kom. 
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Lokale interessenter viktigere enn 

næringsinteresser for åpningen av løypa. 

• Noe uenighet underveis i prosessen, men 

enstemmig kommunestyrevedtak med de 

forutsetningene som da lå til grunn. 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Helhetlig kartlegging av hele kommunen 

• Løypa ikke lagt i viktig/svært viktig friluftsområde 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Ja, skal evalueres etter to år. 

4.3. Rendalen kommune i Hedmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

10 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

To nye løyper er vedtatt 

åpnet. Den ene skulle 

åpne sist vinter, men 

utsatt pga. uenighet med 

grunneier. 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Motorklubb drifter 

løypene, finansieres ved 

brukerbetaling 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Løypene har vært lite brukt. Ingen bruk i 2018, 

solgt løypekort for 3400 kr i 2017. 

• Plasseringen av snøskuterløypene ble lagt litt 

vilkårlig for å unngå konfliktområder, og ble litt 

lite hensiktsmessig. Kan kanskje sammen med 

lite lokalt engasjement forklare lite bruk av 

løypene. 

• Politisk initiativ til å åpne løyper, næringslivet 

også positive. Muligens mindre interesse blant 

privatpersoner. 

• Stor grad av uenighet, førte til kompromisser 

om hvor leden skulle gå. 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Helheltlig kartlegging av hele kommunen 

• Løypa berører viktig/svært viktig friluftsområde, men det er gjort vurderinger av aktivitet innen 

disse og forsøkt hensynstatt. 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Ja, skal evalueres årlig. 

4.4. Engerdal kommune i Hedmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

120 km til 

rekreasjonskjøring og 1 

isfiskeløype km til/fra 

isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Det er planer om 

utvidelse med 4 løyper 

(rundløype Kvitvollia – 

Jothollaveien) 
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Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og en 

løype for 

funskjonshemmede 

til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben drifter 

løypene og finansierer 

via brukerbetaling 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Er knyttet opp til det svenske løypenettet, kan 

kjøre sammenhengende til Nord-Sverige 

• Sterke motsetninger, med motstand fra SVV, 

Fylkesmanne, DNT, naturverninteresser, 

hytteeiere, grunneiere og politikere.  

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Løyper berører områder som er klassifisert som viktig/svært viktig 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei, men er gjort politisk vedtak om at erfaringene skal evalueres 

4.5. Vinje kommune i Telemark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

115 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Det er planer om å ta inn 

igjen en tidligere løype 

på 15 km 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

175 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubbene er 

sentrale for drift av 

løypene (åpning, 

stenging, kontoller og 

merking). Finansiering av 

kommunen og 

brukerbetaling. 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Vinje var forsøkskommune • Ingen uenigheter om vedtaket, men om avstand 

til hytter, trafikk og diskusjoner med grunneiere  

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartleggingen omfattet de nærliggende områdene til løypene 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei. Løypenetter ble evaluert etter to sesonger gjennom en brukerundersøkelse.  

4.6. Hægebostad kommune i Vest-Agder 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

Ca. 9 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Ingen konkrete planer 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann. 

Hvordan driftes 

løypene: 

To grunneierlag drifter 

løypene. Finansieres via 

brukerbetaling 
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Men hadde et 

øvingsområde på heia 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Hægebostad har tidligere hatt et øvingsområde 

for snøscooter 

• Den ene løypa ble utsolgt forrige sesong 

grunnet full utnyttelse av kapasiteten 

• Interesse fra grunneiere og politikere fra 2014 i 

forbindelse med prøveordningen 

• Ikke politisk uenighet 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartlagt i hele kommunen 

• Løypene ligger delvis i viktige friluftsområder, eksempelvis delvis parallelt med oppkjørt skiløyper 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei, men likevel årlig rapportering og møter 

4.7. Åfjord kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

30 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Ingen konkrete planer 

om utvidelser, men det 

er interesse for dette 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Fjellstyret er grunneier 

og drifter løypene, får 

bistand fra 

snøskuterklubben. 

Finansiert ved 

løypeavgift 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Etablert som prøveordning over tre sesonger 

• Løypen går til fiskevann og er tilrettelagt for 

isfiske 

• Løypen ble tilpasset reininteressene, de er enige 

i løypen 

• I konflikt med naturverniteresser, og er påklaget 

av Fylkesmannen 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartlagt i hele kommunen  

• Løypen er konflikt med områder som er vurdert svært viktige 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Ja, den skal evalueres i løpet av tre år, som er en prøverperiode 

4.8. Selbu kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

200 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Vurderer 

tilkoblingsløyper til 

hyttefelt 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Grunneiere ved 

utmarkslag har drift og 

vedlikehold, 
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snøskuterklubben bidrar 

med dugnad. Finansieres 

via brukerbetaling 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• To nye serveringssteder har blitt åpnet i 

tilknytning til løypene 

• Det er også snøskuterutleie 

• Politisk enighet 

• Har vært påklaget av regionale friluftsinteresser 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartlagt i hele kommunen 

• Løypene ligger delvis i viktige friluftsområder, men ikke i svært viktige friluftsområder 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei 

4.9. Tydal kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

71 km til 

rekreasjonskjøring og 26 

km til/fra isfiskevann i 

tillegg til privat 

isfiskeløype på 21 km 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Det blir arbeidet flere 

løyper, og for å binde 

sammen løyper  

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 46 

km til/fra isfiskevann i 

tillegg til privat 

isfiskeløype på 21 km 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben drifter 

løypene og finansierer 

via brukerbetaling 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Det er etablert flere kommersielle turtilbud i 

forbindelse med rekreasjonsløypene 

• Rekreasjonsløyper var ønsket av 

snøskuterklubben, næringsaktører og 

overnattingssteder 

• Det var 5-6 klager, fra fylkesmannen, 

reindriftnæringen, interesseorganisasjoner og 

verneområdestyret  

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Noen av løypene går i viktige og svært viktige friluftslivsområder 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei 

4.10. Meråker kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

6,5 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Nei, vil først evaluere 

bruken av den nye 

løypen 
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Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Løypen ble åpnet i januar 2018 

• Stor bredde i involvering av interessgrupper  

• Initiativ fra politikere 

• Etablert etter konsensus i arbeidsgruppe med 

representanter fra reindrift, snøskuterklubb, 

hytteeigere, turismeorgansisasjoner, jakt og 

friluftsliv 

• Ingen klager på vedtaket 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Løypene er ikke i konflikt med områder som er vurdert viktige eller svært viktige 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei, men vi vil gjøre det uansett av hensyn til best mulig drift 

4.11. Snåsa kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

140 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Det er ingen planer for å 

utvide løypenettet 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 20 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben drifter 

løypene og finansierer 

via brukerbetaling 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Åpnet 1. april 2018, kort erfaringsperiode • Initiert av lokal snøskuterklubb  

• Lite motstand mot løypene 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Hele kommunen er kartlagt 

• Løypene antas å berøre områder som er vurdert som viktige eller svært viktige  

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei, men det skal gjennomrøes årlige evalueringsmøter med snøskuterklubb og reindriftsinteresser 

4.12. Lierne kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

350 km til 

rekreasjonskjøring og 50 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Det er aktuelt å utvide 

løypene med etpar mil, i 

tillegg med å inkludere 

de resterende 

isfiskeløypene som 

rekreasjonsløyper 
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Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 

150 km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben drifter 

løypene og finansierer 

via brukerbetaling 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Løypenettet omfatter 25 løyper • Ønsket kom fra snøskutarbrukere som drev 

isfiske.  

• Påklaget av fylkesmannen, som hadde 

innvending mot omgjøring av isfiskeløyper 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Hele kommunen er kartlagt 

• Løypene er ikke i konflikt med områder som er vurdert viktige eller svært viktige 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Ja. Evaluering gjennomføres hvert år. Har også spørreundersøkelse på kommunens nettside. 

4.13. Røyrvik kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

150 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Jobbes med 

tilknytningsløyper og 

løype til Sverige. 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 20 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben drifter 

løypene og finansierer 

via brukerbetaling 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Har en brukerundersøkelse rettet brukere og 

grunneiere 

• Løypene kan ha hatt en positiv virkning for 

friluftslivet, ved at flere kommer seg ut og har 

med ski og kjelke 

• Politikere og snøskuterklubben tok initiativ 

• Ikke politisk uenighet, men noe motstand blant 

grunneiere 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Hele kommunen er kartlagt, men de nærliggende områdene til løypene ble kartlagt først. 

• Løypene er ikke i konflikt med områder som er vurdert viktige eller svært viktige, men plassert i 

utfartsområde. 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei, kun i vedtaket i kommunestyret. 

4.14. Namskogan kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

110 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Det er planlagt 

tilknytnigsløyper for å få 

lettere tilgang til 

løypenettet på om 10 

km 
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Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 1,5 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben drifter 

løypene og finansierer 

via støtte fra kommunen 

og brukerbetaling 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Løypene er i stor grad lagt på skogsbilveier, 

under høyspentledninger og områder i bruk  

• Mindre omfang av ulovlig kjøring som følge av 

indre justis i snøskutermiljøet for å unngå 

stenging 

• Ønske fra snøskuterklubben og fra kommunen  

• Det var ingen klager i etableringsprosessen 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Hele kommunen er kartlagt 

• Løypene er ikke lagt i områder som er vurdert viktige eller svært viktige 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei, men det er rutinemessige møter med grunneierne og oppfølgingssamtaler med reindriften hvert år 

4.15. Grong kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

40 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Ingen planer for 

endringer eller 

utvidelser 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben har 

ansvar for drift og 

vedlikehold, 

brukerebetaling og 

dugnad 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Har knyttet seg sammen med Snåsa  • Initiativ fra snøskuterklubben  

• Innsigelser fra Naturvernforbundet 

• Innsigelser fra grunneiere medførte redusert 

omfang av løypene 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Løyper berører områder som er klassifisert som viktig/svært viktig 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei, men det blir gjort vurderinger i kommunen 

4.16. Vefsn kommune i Nordland 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

37,4 km til 

rekreasjonskjøring og X 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Ganske omfattende 

planer om utvidelse. Kan 

bli utsatt pga. bygging av 

ny E6. 
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Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann. 

Hadde 22,8 km 

handikapløyper 

Hvordan driftes 

løypene: 

Enkeltpersoner, 

brukerbetaling og 

dugnad 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Hadde handikapløyper tidligere 

• Løypene var mye stengt siste sesong pga. 

rasfare 

• Kommunen har ikke fått til et formalisert 

samarbeid med snøskuterklubben. En del ulovlig 

kjøring i kommunen 

• Iniativ fra et bredt fellesskap, både politikere og 

innbyggere 

• Noe motstand fra friluftslivsforkjempere og 

noen grunneiere 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Har kartlagt hele kommunen, men mest fokus der man har sett behovet for et slikt verktøy 

• Ble gjort før arbeidet startet 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei 

4.17. Grane kommune i Nordland 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

200 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

To nye løper på samlet 8 

km planlegges åpnet i 

2019 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Kommunen drifter 

løypene og ønsker ikke å 

blande interesser med 

snøskuterklubben. 

Finansiering støttes med 

brukerbetaling. 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Omfattende ulovlig kjøring før har gått kraftig 

ned som følge av indre justis og krav fra 

kommunen for at løypene skal holdes åpne 

• Politisk initiativ, ingen spesielle 

interessegrupper sto bak 

• Lite debatt, inge politiske uenigheter 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Løyper berører noen områder som er klassifisert som viktig/svært viktig 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei, men vil evaluere med jevne mellomrom. Det ble gjort en web-undersøkelse i 2017 
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4.18. Hattfjelldal kommune i Nordland 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

340 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Ingen konkrete planer, 

men det er politiske 

ønsker om flere løyper 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og ca 

320 km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Driftet av kommunen og 

finansiert med løypekort 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Det er omfattende næringsvirksomhet knyttet 

til snøskuterturisme  

• Aktuelt å samordne løypnettet med Vefsn, 

Grane og Hemnes 

• Opprettet på initiativ fra snøskuterklubben og 

næringslivet 

• Fylkesmannen har klaget av hensyn til 

friluftslivet. For øvrig lite konflikt 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartleggingen omfatter alle områdene der det er snøskuterløyper 

• Løyper berører muligens område som er klassifisert som viktig/svært viktig 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei 

4.19. Hemnes kommune i Nordland 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

156 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Ta inn ei løype på 28 km 

som har vært åpen som 

prøveordning 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

30-40 km til 

rekreasjonskjøring og 

til/fra isfiskevann 

(prøveordning) 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben drifter 

løypene, finansieres via 

brukerbetaling 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Var med i prøveordningen, hadde da en 

spørreundersøkelse i etterkant. Enighet om at 

det fungerte på en god måte, og reindrifta var 

fornøyd 

• Politisk vilje og interessert snøskuterforening 

• Politisk enstemmig, men har vært klager på 

vedtaket 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Helheltlig kartlegging av hele kommunen 

• Måtte gjøres igjen siden man tidligere kun hadde gjort det på sommerstid 

• Noe av løypene ligger i «viktig friluftsområde» 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei, bare i det politiske vedtaket 



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 7  R A P P O R T  

 

4.20. Rana kommune i Nordland 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

26 km til 

rekreasjonskjøring og 20 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Kommunestyret har 

godkjent to som ikke er 

åpnet, på til sammen 20 

km 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 20 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben drifter 

og vedlikeholder, 

finansiert med 

løypekort. I tillegg 

administrative kostnader 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Mye ulovlig kjøring, ikke redusert som følge av 

rekreasjonsløyper. Mange norske køyrer ulovleg 

i Sverige. En løype mot svenskegrensa ble stengt 

etter problem meldt av reineiere i Sverige 

• Initiert av snøskuterklubben og politisk ønske 

• Relativt høyt konfliktnivå. Motstand fra 

hytteeiere og friluftsinteresser, stort 

engasjement, også rettet mot administrasjonen 

i kommunen. 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Alle løypene berører område som er klassifisert som viktig/svært viktig, noen løyper krysser flere 

slike områder 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei 

4.21. Fauske kommune i Nordland 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

27 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

En arbeidsgruppe 

arbeider med løyper, 

ingen konkrete forslag 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 20 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben har 

ansvar for staking og 

vedlikehold, kommunen 

gir finansiell støtte 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Fauske var forsøkskommune, den gamle 

isfiskeløypa var godt innarbeidet  

•  

• Initiativ fra næringslivet 

• Omgjøring av den gamle isfiskeløypen, i tillegg 

til en ny løype 

• Stor uenighet om den nye løypen fra 

friluftsinteresser og hytteeiere 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Den nye løypen ligger stort sett i område som er klassifisert som viktig/svært viktig, den tidligere 

løypen berører slike område i en viss grad 
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Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei 

4.22. Bardu kommune i Troms 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

140 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Må høste erfaringer 

først 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 80 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben drifter 

løypene, finansieres av 

brukerbetaling og 

kommunale budsjetter 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Flere operatører som har kommersielt turtilbud 

• Mye av løypene går på isdekte vann 

• Har alltid vært interesse, politisk initiativ særlig 

etter 2015 

• Ett parti gikk imot i kommunestyret. 

Fylkesmannen har kommet med innsigelser 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Løyper berører ikke områder som er klassifisert som viktig/svært viktig 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Ja, etter ett år 

4.23. Vadsø kommune i Finnmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

200 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Vurderer å åpne nye 

isfiskeløyper 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

190 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Hytteforeninger eller 

generelle motorklubber, 

lag og foreninger for 

øvrig merker løyper. 

Finansieres av 

kommunen. 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Naturbasert reiseliv blir stadig viktigere, fordi 

Vadsø og Varanger tilbyr snøskuter som 

reiselivsprodukt. 

• Det var uenighet, underskriftsaksjoner både for 

og mot den nye løypa på 10 km  

• Både lokale og nasjonale interesseorganisjoner 

engasjerer seg 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartla og verdivurderte i influensområdet først, så resten av kommunen. 

• Løypene ligger delvis i områder som er viktige/svært viktige friluftsområder. 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  
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Ja, den nye løypa 

4.24. Alta kommune i Finnmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

466 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Har mange innspill, og til 

nye løyper, som skal tas 

inn i den kommende 

prosessen med 

regodkjenning 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

450 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Kommunen, 

motorsportklubb og 

flere organisasjoner 

drifter løypene. 

Kommunen finansierer 

driften. 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Den nyeste løypa er forbeholdt guidede turer 

• Næringslivsløypa ble ikke brukt siste år pga. 

snøforhold og sikkerhet. Først lite snø, så stor 

skredfare 

• Næringslivet har bedt om den nye løypa  

• Vedtaket ble påklaget til fylkesmannen av 

friluftsinteresser. Fylkesmannen opprettholdt 

vedtaket. 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen, og har blitt revidert i flere omganger 

• Den nye løypen ligger ikke i område som er klassifisert som viktig/svært viktig, men den har særskilte 

kvaliteter 

 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei 

4.25. Porsanger kommune i Finnmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

296 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Skal regodkjennes innen 

2021 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

296 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubb, 

hytteforeninger, 

bygdelag og idrettslag 

drifter løypene. 

Spleiselag mellom 

kommunen, frivillig 

innsats, 

snøskuterklubben og 

foreningene. 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 
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• Har nylig vedtatt ny rasteforskrift • Å ikke regodkjenne løypene i 2021 vil være 

politisk selvmord 

• Noen innspill på å opprette flere løyper for å 

lette adkomsten 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Er i ferd med å kartlegge og verdsette der snøskuterløypene påvirker 

• Noen løyper ligger i viktige friluftsområder, men mange av disse er viktig nettopp med bakgrunn i 

snøskuterløypene 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei 

4.26. Tana kommune i Finnmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

554,5 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Det er under vurdering 

en åpning for flere 

alternative traseer og 

omkjøringer for de 

samme løypene. 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

550 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Tana kommune drifter 

og finansierer. På 

enkelte strekninger er 

jobben delegert til 

bygdelag. Kommunen 

har ikke funnet hjemmel 

til å innføre 

brukerbetaling. 

Andre interessante forhold: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• En av løypene har forbindelse til Finland, og det 

kommer snøskuterturister derfra. 

• Det har vært noe uenighet mellom berørte 

reindriftsdistrikter og lokalbefolkninga. Trolig 

mindre uenighet med årene. 

Om kartlegging av friluftslivsområde: 

• Kartlagt i forbindelse med vedtatt forskrift fra 2016 

Er det lagt inn krav i lokal forskrift om å evaluere praksismed rekreasjonsløypene etter en viss tid?  

Nei 
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