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Forord  

Statusrapporten for 2019 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, ved Simen Pedersen, Sunneva Juliebø og Øyvind Nystad Handberg, har 

utarbeidet denne statusrapporten. Annegrete Bruvoll, partner i Menon Economics, og Odd Inge Vistad, prosjekt-

leder 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 2019 

Simen Pedersen 

Prosjektleder 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 åpnet 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 2019 finner vi at 30 kommuner samlet har etablert om lag 2150 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 i hvilken grad lovendringen har påvirket 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 med og 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 en 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 slutt-

evalueringen i 2020.  

30 kommuner har etablert løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter 

Ifølge informasjon fra kommunene har 30 kommuner etablert snøskuterløyper for rekreasjonskjøring per 15. mai 

2019, en vekst på fire kommuner fra forrige måletidspunkt  1. juni 2018. De nye kommunene er Våler i Hedmark, 

Holtålen i Trønderlag, Målselv i Troms og Lenvik i Troms. 

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

 

Kilde: Menon Economics 
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Lovendringen har utløst 2151 kilometer snøskuterløyper 

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

snøskuter 2151 km per 15. mai 2019 (Figur B). Økningen fra 2018 til 2019 skyldes både at kommunene som 

etablerte løyper før 2019 har etablert lengre løyper siden forrige måling (forklarer om lag ¾ av økningen), og at 

nye kommuner har kommet til (forklarer om lag ¼ av økningen). 

Figur B Totalt antall kilometer etablerte løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter 

 

Kilde: Menon Economics 

Antall registrerte 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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Vi kan ikke isolere i hvilken grad utviklingen man kan se i figuren tilskrives lovendringen, og vi ser at det var en 

tilsvarende vekst også i årene før 2015. Vektsten i registrerte snøskutere kan også påvirkes av befolknings-

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

drivstoffpriser osv.  I siste del av denne følgeevalueringen (i 2020) vil vi studere utviklingen på fylkesnivå, 

sammenlignbare kommuner og nabokommuner, for å øke forståelsen av i hvilken grad lovendringen har påvirket 

utviklingen. 

Det er ikke grunnlag for å vurdere effekten på ulovlig kjøring 

Å måle omfanget av ulovlig kjøring med snøskuter er utfordrende. Dette er særlig tilfelle i denne evalueringen, 

fordi de potensielle områdene for ulovlig kjøring er store. Vår vurdering er at det ikke er tilstrekkelig datagrunnlag 

for å gjennomføre en effektmåling av ulovlig kjøring som følge av innføring av løyper for rekreasjonskjøring.  

Vi kan allikevel vurdere om ulovlig kjøring skjer i kommuner hvor det er etablert løyper for rekreasjonskjøring. Vi 

har identifisert fire potensielle indikatorer som kan benyttes til å sannsynliggjøre utviklingen i ulovlig kjøring med 

snøskuter i sluttrapporten i 2020 og hvis formålstjenelig kan følges med på etter at følgeevalueringen er ferdig: 

1) data fra politiets straffesakregister, 2) salgstall for spesifikke snøskutermodeller, 3) undersøkelser etter spor 

av ulovlig kjøring og 4) spørreundersøkelser. Vi diskuterer muligheten for å bruke disse indikatorene og deres 

begrensninger. 
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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. De nye reglene trådte i kraft 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 løyper. 

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, og så langt det er mulig å dokumentere om løypene bidrar til økt eller 

redusert ulovlig kjøring. 

1.4. Statusrapportens innhold 

Denne statusrapporten er avgrenset til kun å 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, har 

Miljødirektoratet 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. Ifølge den informasjonen vi har innhentet, har 30 kommuner etablert 

snøskuterløyper for rekreasjonskjøring per 15. mai 2019, en vekst på fire kommuner fra 2018, se Figur 2.1. De 

nye kommunene siden 2018 er Våler i Hedmark, Holtålen i Trønderlag og Målselv og Lenvik i Troms. 14 kommun-

er hadde etablert rekreasjonsløyper året etter lovendringen, i 2016, 19 kommuner i 2017, og 26 kommuner i 

2018. 

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

 

Kilde: Menon Economics 
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• Meråker i Trøndelag 

• Snåsa i Trøndelag 

• Lierne i Trøndelag 

• Røyrvik i Trøndelag 

• 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 15. mai 2019 

  
Kilde: Menon Economics 

I løpet av kartleggingen blant fylkesmenn har vi også blitt gjort kjent med at følgende 14 kommuner er i prosess 

med å anlegge løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter: 
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• Stor-Elvdal kommune i Hedmark 

• Nord-Fron kommune Oppland 

• Nore og Uvdal kommune i Buskerud 

• Fyresdal kommune i Telemark 

• Surnadal kommune i Møre og Romsdal 

• Høylandet kommune i Trøndelag 

• Nærøy kommune i Trøndelag 

• Rindal kommune i Trøndelag 

• Leirfjord kommune i Nordland 

• Gildeskål kommune i Nordland 

• Beiarn kommune i Nordland 

• Saltdal kommune i Nordland 

• Sørreisa kommune i Troms 

• Balsfjord kommune i Troms 

 

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 den samlede lengden av 

snøskuterløyper.   
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Figur 2.3  Kart over alle etablerte snøskuterløyper i Finnmark* 

 

*Kartet viser løyper etablert med nytt og gammelt regelverk. Siden kun et fåtall av kommunene i Finnmark har gjennomført 

prosessen med å fastsette kommunal forskrift for snøskuterløyper, etter Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark 

og islagte vassdrag NF § 4a, representerer kartet i stor grad løyper etter gammelt regelverk. 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 

For de 26 kommunene som hadde etablert løyper for rekreasjonskjøring vinteren 2017/2018 har vi sendt ut en 

web-basert spørreundersøkelse for å få oppdatert informasjon om utvidelse eller nedskallering av løypenettet. 

For de fire kommunene som åpnet opp løyper for rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring vinteren 2018/2019 

har vi gjennomført telefonintervjuer med representanter fra kommunene med innsikt i prosessen ved å etablere 

rekreasjonsløyper. Gjennom spørreundersøkelsen og telefonintervjuene har vi blant annet fått informasjon om 

hvor mange kilometer løype for rekreasjonskjøring med snøskuter som er etablert i de ulike kommunene i 

forbindelse med lovendringen. Antall kilometer med etablerte rekreasjonsløyper alene sier ikke noe om 

aktivitetsomfanget, men er likevel en indikator på muligheter til å kjøre snøskuter. Måten løypenettet i de ulike 

kommunene er lagt opp vil også kunne påvirke skuteraktiviteten. For eksempel vil gjennomgangsløyper i 

kommunen til nabokommuner/Sverige sannsynligvis gi mer bruk per km løype enn løyper som ikke er koblet opp 

mot et større løypenett.     

Figur 3.1 viser totalt antall kilometer løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Per 15. mai 2019 har vi kartlagt 

et omfang for kilometer løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter tilsvarende 2151 kilometer. Økningen fra 

2018 til 2019 skyldes både at kommunene som etablerte løyper før 2019 har utvidet løypenettet siden forrige 

måling (forklarer om lag ¾ av økningen), og at nye kommuner har kommet til (forklarer om lag ¼ av økningen). 

Figur 3.1 Totalt antall kilometer etablerte løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter 

 

Kilde: Menon Economics 
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Vi har også oppdatert tilbakegående beregninger. Tallene som er presentert i Figur 3.1 avviker derfor fra våre 

tidligere rapporter. Den 7. desember 2016 rapporter vi at samlet antall kilometer snøskuterløyper hadde økt 

med cirka 800 kilometer (nå justert ned til 589 kilometer), den 21. april 2017 meldte vi at lovendringen hadde 

utløst 1383 kilometer snøskuterløyper (nå jutsert ned til 855 kilometer), og 1. juni 2018 rapporterte vi at effekten 

av lovendringen på antall kilometer snøskuterløyper var på 1865 km (nå nedjustert til 1763). Avvikene for 2016 

og 2017 kan i all hovedsak tilskrives at videreførte løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter i Tiltakssonen ble 

talt med i målingene for 2016 og 2017, men ikke for 2018 og 2019. Vi avslutter dette delkapittelet med å 

tydeliggjøre metoden for beregningene i Figur 3.1. 

Vi skal anslå 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 legger til grunn at siden dette var en forsøksordning, skal denne uansett avvikles. For 

forsøkskommunene har vi derfor lagt til grunn 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 fastsatt av fylkesmann. Enkelte av isfiske-

løypene 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.    

                                                             

1 Kommunene var Vinje, Stor-Elvdal, Fauske, Sirdal, Hattfjelldal, Lom og Røros. 
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• 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 

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 

2010-2018. 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, drivstoff-

priser osv. I siste del av denne følgeevalueringen (i 2020) vil vi søke å nyansere utviklingsbildet ved å 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 

                                                             

2 Med eller uten lovendringen forventes det at antall registrerte snøskutere vil øke, se Bruvoll m.fl. (2014) og (2015). 
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3.3. Utvikling i ulovlig kjøring 

Et sentralt spørsmål i evalueringen er hvordan innføring av løyper for rekreasjonskjøring påvirker omfanget av 

ulovlig snøskuterkjøring. I denne følgeevalueringen avgrenser vi ulovlig kjøring til: Snøskuterkjøring utenfor 

dedikert løype uten tillatelse. Evalueringen omhandler altså ikke annen ulovlig kjøring, som for eksempel kjøring 

uten løypekort, promillekjøring eller uforsvarlig kjøring innenfor dedikerte løyper. Figur 3.3 viser eksempler på 

spor etter ulovlig kjøring utenfor etablerte snøskuterløyper. 

Figur 3.3  Eksempler på spor etter ulovlig kjøring 

 

 

Kilde: SNO/Miljødirektoratet 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 6  R A P P O R T  

 

Innføring av løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter i en bestemt kommune kan medføre: 

• en økning i ulovlig kjøring med snøskuter 

• en nedgang i ulovlig kjøring, eller at  

• omfanget og/eller  at intensiteten i ulovlig kjøring forblir uendret.  

Det er rimelig å tro at utviklingen varierer mellom kommuner, større områder og over tid (innad i sessong).  Antall 

anmeldelser og andre reaksjoner sier lite om en samlet sitausjon uten at det er vurdert i forhold til 

kontrollomfang og kontrollfokus, værforhold mv.  

Å måle ulovlig kjøring er derfor vanskelig og kan kreve omfattende overvåkningssystemer (som i seg selv kan 

påvirke resultatene: mer overvåkning medfører ofte en nedgang i den ulovlige aktiviteten). Dette er særlig tilfelle 

i denne evalueringen, fordi de potensielle områdene for ulovlig kjøring er store. Muligheten for å øke 

overvåkningen er og vil være begrenset av budsjettene til Statens naturoppsyn og politiet. 

På grunn av disse utfordringene vurderer vi at det ikke er tilgjengelig datagrunnlag for å måle lovendringens 

effekt på ulovlig kjøring. I denne rapporten vil vi derfor ikke konkludere i dette spørsmålet.  

Selv om det ikke er grunnlag for å kvantifisere eventuell endring omfang av ulovlig kjøring og måle effekt av 

lovendringen, kan vi i evalueringen vurdere om ulovlig kjøring eksisterer i kommuner hvor det er etablert løyper 

for rekreasjonskjøring. Vi har identifisert fire potensielle indikatorer. To av disse indikatorene er basert på 

eksisterende data, mens to baseres på innsamling av ny data. Det følgende diskuterer bruken av disse 

indikatorene. I sluttevalueringen vil vi vurdere muligheten for å bruke de angitte indikatorene til å sannsynlig-

gjøre om ulovlig snøskuterkjøring har økt eller har blitt redusert. Miljødirektoratet og SNO kan også velge å følge 

med på utviklingen i indikatorverdiene etter at følgeevalueringen er ferdig.  

Indikator 1 - Antall relevante lovbrudd og overtredelser registrert av politiet 

Politiet registrerer løpende ulovlig snøskuterkjøring gjennom saker i deres straffesakregister PAL STRASAK. 

Statistikkgruppen «6001 snøscooterkjøring, ulovlig ($ 3)» omfatter snøskuterkjøring utenfor dedikert løype uten 

dispensansjon (vår definisjon), men også andre former for ulovlig snøskuterkjøring. Dermed inkluderer denne 

indikatoren mer enn det vi er interessert i å måle, for eksempel promillekjøring. Det taler for at datagrunnlaget 

som analyseres bør begrenses til anmeldelser som følge av brudd på motorferdselloven, hvis det er mulig å skille 

ut. En annen utfordring er at omfanget kontrollvirksomhet (og dermed sannsynligheten for å avdekke ulovlig 

kjøring) kan øke med etablering av løyper for rekreasjonskjøring. 

Figur 3.4 antallet registrerte tilfeller av (den brede forståelsen av) ulovlig kjøring per kommune i grått, og 

gjennomsnittet for alle kommuner med rekreasjonsløyper i oransje. Årene er normalisert, slik at år null er det 

året snøskuterløyper ble etablert i hver av kommunene, som varierer fra  2015 til 2019. For eksempel er år null i 

Trysil 2018, mens år null for Vinje er 2016. Figuren forteller oss at antall registrerte tilfeller av ulovlig kjøring har 

økt, men vi kan ikke si i hvilken grad økningen skyldes lovendringen i seg selv, økt kontrollvirksomhet eller andre 

forhold. Vi kan altså ikke si noe om om snøskuterkjøringen utenfor dedikert løype uten dispensansjon har økt. Vi 

ser også at utviklingen i reigstrert ulovlig kjøring i kommunene varierer. 
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Figur 3.4 Antall registrerte tilfeller av ulovlig kjøring for kommunene som har etablert løyper for fornøyelses-
kjøring med snøskuter* 

 

*Figuren viser statistikk for 24 kommuner. Kilde: Politidirektoratet (PAL STRASAK), bearbeidet av Menon Economics 

Indikator 2 - Salg av spesifikke snøskutermodeller 

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har salgstall og bestandstall for snøskutere (beltemotorsykler), fordelt 

på måned, kommune og snøskutermodell. Enkelte snøskutermodeller er innrettet for å kjøres i løssnø og å klatre, 

som i Polaris RMK-serie, og er uegnet for å kjøre i løyper. Dersom snøskutermodellene kan deles inn i typer 

ettersom hvor egnet de er for å kjøre i løyper kan man kvantifisere indikatoren: Antall registrerte snøskutere som 

ikke kan benyttes i løype. 

All kjøring utenfor løyper er ikke ulovlig kjøring, og man kan vurdere at typisk klatreskuter vil være mer relevant 

for deres bruk enn mer utpregede løypeskutere. Dette medfører altså en begrensning av indikatoren. Det kan 

imidlertid gjøres vurderinger av hvor omfattendene slik lovlig kjøring er i kommunene som har åpnet opp for 

rekreasjonskjøring, og dette kan sammenlignes med andre kommuner som ikke har løyper for rekreasjonskjøring. 

Indikator 3 - Luftfoto 

Statens naturoppsyn gjennomfører i noen tilfeller fotografering av potensielle områder for ulovlig kjøring fra fly 

(se øverste foto i Figur 3.3). Slike fotografier, sammen med tolkninger av kjøremønster, gir indikasjoner på ulovlig 

kjøring. Ofte vil det være tydelig om spor utenfor løypene er gjennomført som følge av lovlig kjøring, eller er 

(ulovlig) rekreasjonskjøring.  

Det er kostnader knyttet til denne informasjonsinnhentingen og det vil ikke være mulig å dekke alle områder 

med potensielt ulovlig kjøring, og for alle tilfeller over tid. Ved å gjøre stikkprøver med overflyvning og foto-

grafering på særlig relevante tidspunt (for eksempel like etter påske) i områder som man anser som særlig 

attraktive for ulovlig rekreasjonskjøring vil man likevel kunne gi noen indikasjon på ulovlig kjøring. Bildene gir 

imidlertid bare et øyeblikksbilde, men vil ikke si noe om omfang gjennom vinteren mv. 

Indikator 4 - Spørreundersøkelse 

En annen mulig innsamling av informasjon om ulovlig kjøring er å gjennomføre spørreundersøkelser blant 

innbyggere og/ eller hytteeiere i kommuner som har etablert løyper. Svar på spørsmål om de har observert eller 
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hørt om kjøring utenfor løyper, vil antageligvis være sterkt farget av oppfatning om snøskuterkjøring generelt. 

Personer som er negative til (lovlig) snøskuterkjøring vil antageligvis gi en rapporteringsskjevhet mot mer ulovlig 

kjøring, mens det motsatte antageligvis gjelder for personer som er tilhengere av rekreasjonskjøring med 

snøskuter. Derfor vil det være viktig å også avdekke respondentenes holdninger til snøskuterkjøring og annen 

motorisert ferdsel i naturen. I tillegg kan det vel være vanskelig for en som observerer kjøring utenfor løyper til 

å vurdere om det vedkommende ser er lovlig eller ulovlig kjøring. 
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4. 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 etablert rekreasjonsløyper for snøskuter per mai 2019.  

4.1. Åsnes kommune i Hedmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

47 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Det vurderes å utvide 

løypenettet med to 

løyper på til sammen 10 

km 

 

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, samt 

dugnadsinnsats 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Områdene tilknyttet snøskuterløypene, og i 

forbindelse med forskriften 

• Løypa ikke lagt i viktig/svært viktig 

friluftsområde 

• 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) 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er lagt inn som krav i lokal forskrift 

Andre interessante forhold: 

• Tilbud om å leie skuter i kommunen 

• Aktuelt å knytte løypenettet opp til svenske løyper 

4.2. Våler kommune i Hedmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

40 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Ønske fra miljøet som 

drifter og også politisk 

om å utvide, mangler en 

km før løypen kan kobles 

på løypenettet i Åsnes, 

også ønske om å utvide 

løypen vestover. 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben står 

for drifting, finansieres 

via brukerbetaling 
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Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartlegging av områder i hele kommunen 

• Arbeidet mye med å registrere løypa i områder 

som ikke er registrert som viktige naturområder 

• Initiert av kommunen 

• Etablert snøskuterklubb samtidig som løypene 

ble etablert 

• Ingen konflikt rundt prosessen ved å etablere 

løyper 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, årlige evalueringsmøter er lagt inn i forskriften, ikke spesifisert hva som skal evalueres 

Andre interessante forhold: 

• Lagt inn i forskriften at det ikke er tillatt å forfølge eller kartlegge vilt (gjelder spesielt ulv) 

 

4.3. Trysil kommune i Hedmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

55 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Ingen konkrete planer 

om å utvide løypenettet 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøscooterklubben 

drifter løypa, finansieres 

ved brukerbetaling og 

dugnadsinnsats 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Helhetlig kartlegging av hele kommunen 

• Løypa ikke lagt i viktig/svært viktig 

friluftsområde 

• Trysil ønsket å være forsøkskommune, og da ble 

det startet en snøskuterklubb. Det var politisk 

vilje til å åpne løyper da lovendringa kom. 

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. 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, skal evalueres etter to år. 

Andre interessante forhold: 

• Ligger langt øst i kommunen, og har forbindelse til større løypenett i Sverige 

• Fulufjellet snøskuterutleie etablert i 2018 som et resultat av etablering av rekreasjonsløyper 

4.4. Rendalen kommune i Hedmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

46 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Utvidelse/omlegging av 

eksisterende trase 20 km 

i perioden 2019/2020.  
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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 samt 

dugnadsinnsats. 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Helheltlig kartlegging av hele kommunen 

• Løypa berører viktig/svært viktig friluftsområde, 

men det er gjort vurderinger av aktivitet innen 

disse og forsøkt hensynstatt. 

• 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. 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 

• 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 i 2018. 

4.5. Engerdal kommune i Hedmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

140 km til 

rekreasjonskjøring og 1 

isfiskeløype km til/fra 

isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Det vurderes utvidelse 

av løypenettet med to 

løyper på til sammen 40 

km innen 2020 

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, 

støtte fra kommunen 

samt dugnadsinnsats 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Løyper berører områder som er klassifisert som 

viktig/svært viktig 

• Sterke motsetninger, med motstand fra SVV, 

Fylkesmanne, DNT, naturverninteresser, 

hytteeiere, grunneiere og politikere.  

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 

• Er knyttet opp til det svenske løypenettet, kan kjøre sammenhengende til Nord-Sverige 

• Etablert to næringsvirksomheter i 2018 som henholdsvis driver med service og utleie av snøskutere i 

kommunen 

4.6. Vinje kommune i Telemark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

115 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

 Det vurderes etablering 

av en ny løype på 8 km 

innen 2020 
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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, kontroller og 

merking). Finansiering av 

kommunen og 

brukerbetaling, samt 

dugnadsinnsats. 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartleggingen omfattet de nærliggende 

områdene til løypene 

• Ingen uenigheter om vedtaket, men om avstand 

til hytter, trafikk og diskusjoner med grunneiere  

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er lagt inn som krav i lokal forskrift 

Andre interessante forhold: 

• Vinje var forsøkskommune 

4.7. Hægebostad kommune i Vest-Agder 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

35 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Vurderes etablering av 

en ny løype på til 

sammen 10 km i løpet av 

2019. 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann. 

Men hadde et 

øvingsområde på heia 

Hvordan driftes 

løypene: 

To grunneierlag drifter 

løypene. Finansieres via 

brukerbetaling, samt 

dugnadsinnsats. 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartlagt i hele kommunen 

• Løypene ligger delvis i viktige friluftsområder, 

eksempelvis delvis parallelt med oppkjørt 

skiløyper 

• Interesse fra grunneiere og politikere fra 2014 i 

forbindelse med prøveordningen 

• Ikke politisk uenighet 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 

• Har bare hatt en ordentlig sesong med snø i kommunen og dermed er erfaringsgrunnlaget for lite for 

eventuelt å justere løypenettet 

4.8. Åfjord kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

10 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Vurderes regodkjenning 

den delen av løypen som 

ble tatt bort mellom 
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2018 og 2019, forventes 

etablert i 2021 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben drifter 

løypene. Finansiert ved 

brukerbetaling og 

dugnadsinnsats 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartlagt i hele kommunen  

• Løypen er konflikt med områder som er vurdert 

svært viktige 

• Løypen ble tilpasset reininteressene, de er enige 

i løypen 

• I konflikt med naturverniteresser, og er påklaget 

av Fylkesmannen 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 

• En reduksjon på 8 km godkjente løyper grunnet (sette)fylkesmannens vedtak i klagebehandling 

4.9. Holtålen kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

20-30 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Vedtak på at 

eksisterende løype skal 

evalueres før noe mer 

avgjøres 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Driftes av 

snøskuterklubben, 

finansieres av 

brukerbetaling. 

Kommunen har ingen 

kostnader 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartlegging av hele kommunen gjort i 

forbindelse med etablering av løypene 

• Ifølge kommunen sin kartlegging er løypen ikke i 

konflikt med viktige områder, noen 

enkeltpersoner er uenige i kartleggingen utført 

av kommunen 

• Initiativ fra lokal snøskuterklubb kombinert med 

politisk ønske om å etablere løyper 

• Delvis påvirket av nabokommune (Tydal) som 

har hatt løyper i flere år 

• Betydelig motstand fra enkeltpersoner 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Skal gjennomføre en evaluering før sommerferien sammen med fjellstyret, grunneiere, reindriftsnæringen, 

lokal turforening, statens saturoppsyn og snøskuterforeningen 

Andre interessante forhold: 

• Rekreasjonsløypen er tilknyttet løypenettet i Tydal 

• Etablert en serveringslavo i tilknytning til rekreasjonsløypen, initiert av privatperson 

• Nedfelt i lokal forskrift at løypen må stenges i forbindelse med flytting av rein 
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4.10. Selbu kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

206 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Etablering av rundt 100 

kilometer med nye 

løyper - justerer en løype 

pga fremkommelighet, 

tilførselsløyper til 

hyttefelt/hytter, 

sammenkobling av 

løypenett innand og 

utad av kommunen, og 

endringer i forskrift etter 

forslag fra reinnæringen. 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Selbu Utmarksråd i 

samarbeid med Selbu 

Snøskuterklubb har 

ansvar for drift og 

vedlikehold. Finansieres 

via brukerbetaling og 

dugnadsinnsats. 

Kommunen har 

administrative 

kostnader.  

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartlagt i hele kommunen 

• Løypene ligger delvis i viktige friluftsområder, 

men ikke i svært viktige friluftsområder 

• Politisk enighet 

• Har vært påklaget av regionale friluftsinteresser 

• Andre berørte interessegrupper har gitt uttrykk 

for at de ikke har blitt godt nok involvert i 

prosessene med utforming av løypenettet, og 

ønsker mer medvirkning. 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 

• Store deler av løypenettet ligger inne til klagebehandling hos settefylkesmann, etter innsigelse fra 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i november 2017.  

• Det anslås at kommunen kan ha bidratt med ca 150 % stilling de siste tre år i forbindelse med 

prosjektering, konsekvensanalyser/ naturmangfoldvurderinger, revisjoner og annet relatert til 

rekreasjonsløypene for snøscooter. 
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4.11. Tydal kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

60 km til 

rekreasjonskjøring og 26 

km til/fra isfiskevann i 

tillegg til privat 

isfiskeløype på 21 km 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Det vurderes etablering 

av seks nye løyper på til 

sammen 30 km i 2020  

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 og 

dugnadsarbeid 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Noen av løypene går i viktige og svært viktige 

friluftslivsområder 

• Rekreasjonsløyper var ønsket av 

snøskuterklubben, næringsaktører og 

overnattingssteder 

• Det var 5-6 klager, fra fylkesmannen, 

reindriftnæringen, interesseorganisasjoner og 

verneområdestyret  

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Nei 

Andre interessante forhold: 

• Det ble i 2018 etablert flere kommersielle turtilbud i forbindelse med rekreasjonsløypene (Stugudal 

snøscooterutleie, Fjellguiden AS og Stugudal snøscooterlager) 

4.12. Meråker kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

3 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Vurderes etablering av 

to nye løyper på til 

sammen 17 km i 2020. 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Finansieres via 

brukerbetaling og 

dugnadsinnsats 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Løypene er ikke i konflikt med områder som er 

vurdert viktige eller svært viktige 

• Initiativ fra politikere 

• Etablert etter konsensus i arbeidsgruppe med 

representanter fra reindrift, snøskuterklubb, 

hytteeigere, turismeorgansisasjoner, jakt og 

friluftsliv 

• Ingen klager på vedtaket 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 
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• Stor bredde i involvering av interessgrupper 

• Ønsker å knytte sammen løype i Teveldalen til løyper i Storlien i Sverige 

4.13. Snåsa kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

120 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 samt 

dugnadsinnsats 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Hele kommunen er kartlagt 

• Løypene antas å berøre områder som er vurdert 

som viktige eller svært viktige  

• Initiert av lokal snøskuterklubb  

• Lite motstand mot løypene 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 

• Kommunen har foreløpig ingen negative erfaringer med løypenettet  

4.14. Lierne kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

210 km til 

rekreasjonskjøring og 5 

0 km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Vurderes å utvide med 

25 km innen 2020-2021.  

Etablering av nye løyper 

samt regodkjenning av 

eksisterende løyper 

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, 

dugnadsarbeid, samt 

finansiell støtte fra 

kommunen 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Hele kommunen er kartlagt 

• Løypene er ikke i konflikt med områder som er 

vurdert viktige eller svært viktige 

• Ønsket kom fra snøskutarbrukere som drev 

isfiske.  

• Påklaget av fylkesmannen, som hadde 

innvending mot omgjøring av isfiskeløyper 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja. Evaluering gjennomføres hvert år (ikke forskriftfestet).  

Andre interessante forhold: 

• Løypenettet omfatter 27 løyper 
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• Gjort seg erfaring med at ved å dele opp lengre løyper i mindre roder gjør det enklere å forvalte/drifte 

løypene 

4.15. Røyrvik kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

127 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Ønske om å koble på 

løyper 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 og 

støtte fra kommunen 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• 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. 

• Politikere og snøskuterklubben tok initiativ 

• Ikke politisk uenighet, men noe motstand blant 

grunneiere 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 

• Kommunen dekker eventuelle underskudd knyttet opp mot driften av skuterløypene 

4.16. Namsskogan kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

95 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Vurderes etablering av 

tilknytningsløyper. Det 

er gjort noen enkle 

vurderinger til nå uten å 

ha noe konkret, men i 

løpet av senhøsten 2019 

og utover 2020 vil dette 

arbeidet starte. 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 1,5 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben drifter 

løypene som finansieres 

via støtte fra kommunen 

og brukerbetaling samt 

dugnadsinnsats 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Hele kommunen er kartlagt 

• Løypene er ikke lagt i områder som er vurdert 

viktige eller svært viktige 

• Ønske fra snøskuterklubben og fra kommunen  

• Det var ingen klager i etableringsprosessen 
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Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 

• Ingen komersielle turtilbud med skuter i kommunen, opplever at markedsandelene er tatt av 

nabokommuner 

• Opplever at rekreasjonsløypene er mye brukt av lokalbefolkningen   

 

4.17. Grong kommune i Trøndelag 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

44 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Ingen konkrete 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, finansieres 

ved brukerebetaling og 

midler fra lokalt 

næringsliv 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Løyper berører områder som er klassifisert som 

viktig/svært viktig 

• Initiativ fra snøskuterklubben  

• Innsigelser fra Naturvernforbundet 

• Innsigelser fra grunneiere medførte redusert 

omfang av løypene 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Årlig evalueringsmøte med snøscooterklubben etter endt sesong (ikke lagt inn i forskriften) 

Andre interessante forhold: 

• Godt samarbeid med reindrifta, som har forskriftsforankret forrang når de har behov for det 

• Opplever at rekreasjonsløypene har en positiv effekt for næringslivet (salg, service, servering, 

overnatting) 

4.18. Vefsn kommune i Nordland 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

215 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Vurderes etablering av 

55 km nye løyper 

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 

dugnadsinnsats. 

Planarbeidet, samt 

innkjøp av skiltmatriell 

er i stor grad finansiert 
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over 

kommunalbudsjettet. 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Har kartlagt hele kommunen, men mest fokus 

der man har sett behovet for et slikt verktøy 

• Ble gjort før arbeidet startet 

• Iniativ fra et bredt fellesskap, både politikere og 

innbyggere 

• Noe motstand fra friluftslivsforkjempere og 

noen grunneiere 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet)  

Andre interessante forhold: 

• Kommunen har ikke fått til et formalisert samarbeid med snøskuterklubben. 

• Deler av løypenettet som allerede er vedtatt er ikke tatt i bruk grunnet arbeid med ny E6 på Helgeland  

4.19. Grane kommune i Nordland 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

210 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

To nye løper på samlet 

10 km planlegges åpnet i 

2020 

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 og 

dugnadsarbeid. 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Løyper berører noen områder som er klassifisert 

som viktig/svært viktig 

• Politisk initiativ, ingen spesielle 

interessegrupper sto bak 

• Lite debatt, inge politiske uenigheter 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 

• Mulighet for guidet tur med skuter og å leie skuter 

• Opplever mange positive tilbakemeldinger fra skigåere som bruker de oppmerkede løypene aktivt i 

forbindelse med tradisjonelt friluftsliv. 

4.20. Hattfjelldal kommune i Nordland 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

20 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Ingen konkrete planer 

om utvidelse av 

løypenettet 
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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 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartleggingen omfatter alle områdene der det er 

snøskuterløyper 

• Løyper berører muligens område som er 

klassifisert som viktig/svært viktig 

• Opprettet på initiativ fra snøskuterklubben og 

næringslivet 

• Fylkesmannen har klaget av hensyn til 

friluftslivet. For øvrig lite konflikt 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 

• Tidligere forsøkskommune 

• Det er omfattende næringsvirksomhet knyttet til snøskuterturisme  

4.21. Hemnes kommune i Nordland 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

156 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Vurderes å utvide 

løypenettet med tre 

løyper på til sammen 15 

km 

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 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Helheltlig kartlegging av hele kommunen 

• Måtte gjøres igjen siden man tidligere kun hadde 

gjort det på sommerstid 

• Noe av løypene ligger i «viktig friluftsområde» 

• Politisk vilje og interessert snøskuterforening 

• Politisk enstemmig, men har vært klager på 

vedtaket 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 

• Tilknyttet løypenettet i Hattfjelldal, ingen videre planer om å tilknytte andre nabokommuner 

4.22. Rana kommune i Nordland 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

30 km til 

rekreasjonskjøring og 20 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Politisk ønske om å 

etablere nye løyper 

innen 1. januar 2020, 

ingen konkrete forslag til 

traseer 
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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.  

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Alle løypene berører område som er klassifisert 

som viktig/svært viktig, noen løyper krysser flere 

slike områder 

• Initiert av snøskuterklubben og politisk ønske 

• Relativt høyt konfliktnivå. Motstand fra 

hytteeiere og friluftsinteresser, stort 

engasjement, også rettet mot administrasjonen 

i kommunen. 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 

• Det finnes i dag en kobling til Sverige i Umbukta (Rana kommune/Storumans kommune). Denne løypen 

er påklaget men er ennå ikke behandlet 

4.23. Fauske kommune i Nordland 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

6,5 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Ingen planer om å utvide 

løypenettet for 

fornøyelseskjøring 

ytterligere 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 20 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben har 

ansvar for merking og 

vedlikehold av løypene, 

finansieres av 

kommunen 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• 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 

• Initiativ fra næringslivet 

• Omgjøring av den gamle isfiskeløypen, i tillegg 

til en ny løype 

• Stor uenighet om den nye løypen fra 

friluftsinteresser og hytteeiere 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Nei 

Andre interessante forhold: 

• Fauske var forsøkskommune, den gamle isfiskeløypa var godt innarbeidet  

• Løypene er tilknyttet det svenske løypenettet 

• Enkeltpunkter på løypetrase vurderes justert etter snøforhold og skavler som dannes ut fra forskjellige 

vindretninger.  Dette for å forhindre barmarkskjøring og farlige forhold langs løypene. 
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4.24. Bardu kommune i Troms 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

74 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Må høste erfaringer før 

eventuelle utvidelser 

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 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen 

• Løyper berører ikke områder som er klassifisert 

som viktig/svært viktig 

• Har alltid vært interesse, politisk initiativ særlig 

etter 2015 

• Ett parti gikk imot i kommunestyret. 

Fylkesmannen har kommet med innsigelser 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 

• Flere operatører som har kommersielt turtilbud 

• Politiet har ikke ressurser til å føre kontroll 

4.25. Målselv kommune i Troms 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

18 km til 

rekreasjonskjøring og 

47,9 km til/fra 

isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Politisk ønske om å 

utvide, 

snøskuterforeningen i 

gang med å få 

grunneiertillatelse. Også 

ønske om å koble seg på 

Lenvik kommune 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 

47,9 km til/fra 

isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Finansiert ved 

brukerbetaling. 

Kommunen skal stå for 

salg av kjøretillatelser. 

Ikke ennå avklart hvem 

som skal stå for øvrig 

drift.  

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartlegging omfatter hele kommunen 

• Løypene er lagt til områder som er klassifisert 

som viktig/svært viktig 

• UL Freidig ungdomslag sterk pådragsgiver for å 

få på plass løypene 

• Ennå ute på kunngjøring, løypene går i 

nærheten av hyttefelt, ikke fått inn noen 

skriftlige klager 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 
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Årlig evaluering av drift i midten av mai, sammen med løypemannskap, SNO og politiet. Skal da evaluere om 

driften fungerer slik den skal 

Andre interessante forhold: 

• Løypene ble vedtatt 20. mars i år, tre nyetablerte rekreasjonsløyper og tre løyper som er videreføring av 

de to tidligere isfiskerløypene. 

• I år var det bare deler av de nyetablerte løypene som var åpen, til neste sesong vil  det være totalt 83,2 

km med rekreasjonsløyper og ingen isfiskerløyper 

• Løypenettet sammenfaller med 50 prosent av det gamle 

• Rekreasjonsløypene var åpen 18.04-23.04, fri kjøring i denne perioden 

 

4.26. Lenvik kommune i Troms 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

35 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Sterkt politisk ønske om 

å utvide, ingen konkrete 

vedtak på dette ennå. 

Ønske om å koble 

sammen med Sørreisa 

og Målselv. 

Lengde på 

snøskuterløyper i 2015 

(før lovendringen): 

0 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Hvordan driftes 

løypene: 

Snøskuterklubben har 

ansvar for driften, 

finansieres av 

brukerbetaling og 

dugnadsarbeid. 

Kommunene har 

tilsynsplikt og noen 

administrative kostnader 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartleggingen omfatter hele kommunen (2016-

2017) 

• Løypen berører ikke områder som er klassifisert 

som viktige/svært viktige friluftsområder 

• Sterkt ønske politisk og trykk fra 

snøskuterforeningen. Prosessen startet i januar 

2018 

• Nei, fått gode tilbakemeldinger, en enkeltperson 

som hadde negativ tilbakemelding. 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Planlegger å gjennomføre en evaluering sommeren 2019.  

Andre interessante forhold: 

• Løypene åpnet i februar (kun vært åpen i to uker) 

• Ikke etablert komersielle turtilbud med snøskuterkjøring, men tanker om å etablere 

• Flere utsalgssteder i nærområdet til løypene opplever at deres konkurranseevne styrkes 

• To reindistrikt , et har rein på vinterbeite, inkludert i forskriften at løypen må stenges dersom det er 

nødvendig på grunn av rein. Ikke så mange boliger nærliggende løypene, går derimot gjennom noen 

hytteområder, dispensasjonskjøring til hyttefelt? De må se nærmere på hvordan å løse dette. I dag er 

det ikke lov å kjøre utenfor løypene. 
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4.27. Vadsø kommune i Finnmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

150 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Vurderes etablering av 

nye og regodkjenning av 

eksisterende løyper, en 

løype på 6 km innen 

2020 

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. 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartla og verdivurderte i influensområdet først, 

så resten av kommunen. 

• Løypene ligger delvis i områder som er 

viktige/svært viktige friluftsområder. 

• Det var uenighet, underskriftsaksjoner både for 

og mot den nye løypa på 10 km  

• Både lokale og nasjonale interesseorganisjoner 

engasjerer seg 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er lagt inn som krav i lokal forskrift 

Andre interessante forhold: 

• Naturbasert reiseliv blir stadig viktigere, fordi Vadsø og Varanger tilbyr snøskuter som reiselivsprodukt. 

• Ingen snøskuterklubb i kommunen i dag  

 

4.28. Alta kommune i Finnmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

450 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Vurderes å utvide med 

to løyper på til sammen 

30 km høsten 2019. 

Utvidelsen består av å 

etablering av nye løyper 

og regodkjenning av 

eksisterende.  

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. 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 
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• 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 

 

• Næringslivet har bedt om den nye løypa  

• Vedtaket ble påklaget til fylkesmannen av 

friluftsinteresser. Fylkesmannen opprettholdt 

vedtaket. 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Nei 

Andre interessante forhold: 

• Mange bedrifter med næringsvirksomhet tilknyttet løypene 

4.29. Porsanger kommune i Finnmark 

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

614 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Regodkjenning av 

eksisterende løyper også 

mulighet for å etablere 

nye løyper eller endre på 

enkelte av de 

eksisterende løypene 

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. 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• 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 

• Å ikke regodkjenne løypene i 2021 vil være 

politisk selvmord 

• Noen innspill på å opprette flere løyper for å 

lette adkomsten 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Ja, det er planlagt å evaluere praksis (men ikke forskriftfestet) 

Andre interessante forhold: 

• Ønsker å gjøre løypene mer tilgjengelige for brukerene 

4.30. Tana kommune i Finnmark  

Lengde på 

snøskuterløyper i dag: 

554,5 km til 

rekreasjonskjøring og 0 

km til/fra isfiskevann 

Fremtidige planer for 

løypenettet: 

Løypene er under 

kontinerlig vurdering 

med tanke på sikkerhet 
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og fremkommelighet. 

Nødvendige justeringer 

gjøres. 

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. 

Snøskuterklubb har 

ansvar for merking av 

deler av løypenettet. 

Om kartlegging av friluftslivsområde: Om prosessen med å etablere løyper for 

rekreasjonskjøring og eventuell motstand: 

• Kartlagt i forbindelse med vedtatt forskrift fra 

2016. 

• Det har vært noe uenighet mellom berørte 

reindriftsdistrikter og lokalbefolkninga. Trolig 

mindre uenighet med årene. 

Er det planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

Nei 

Andre interessante forhold: 

• En av løypene har forbindelse til Finland, og det kommer snøskuterturister derfra. 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 7  R A P P O R T  

 

Referanseliste 

Bruvoll A., S. Pedersen og H. Lindhjem (2015): Dyr fornøyelse på snøskuter, Samfunnsøkonomen nr. 1/2015. 

Bruvoll A., S. Pedersen og H. Lindhjem (2014): Samfunnsøkonomiske virkninger av økt rekreasjonskjøring med 

snøskuter, Vista-rapport 2014/44. 

Vistad O. I. og L. C. Wold (2018): Rekreasjonsløyper for snøskuter – gjennomgang av kommunenes arbeid med 

løypeetablering i Tydal og Trysil, Dokumentasjonsnotat 2018, NINA prosjektnotat 79. 

Pedersen S., Bruvoll A. og S. V. Dombu (2018): Følgeevaluering av effektene av de nye reglene for rekreasjons-

kjøring med snøskuter, Menon-publikasjon nr. 52/2018.  



   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 8  R A P P O R T  

 

Vedlegg 1 – Svar på utvalgte spørsmål til kommuner som 
hadde etablert løyper til fornøyelseskjøring vinteren 17/18 

Figur V1.0.1 Finnes det snøskuterklubb(-er)/snøskuterforening(-er) i kommunen i dag? 

 

N=26. Kilde: Menon Economics 

Figur V1.0.2 Hvilken rolle spiller snøskuterklubben(-e) når det gjelder drift av løypene til fornøyelseskjøring? (Flere 
svar mulig) 

 

N=25. Kilde: Menon Economics 
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FigurV1.0.3 Hvordan finansieres løypene for fornøyelseskjøring med snøskuter? (Flere svar mulig) 

 

N=26. Kilde: Menon Economics 

 

Figur V1.0.4 Har kommunen kostnader knyttet til drift av skuterløypene? 

 

N=26. Kilde: Menon Economics 
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Figur V1.0.5 Hvilke kostnader dreier det seg om? (Flere svar mulig) 

 

N=13. Kilde: Menon Economics 

Figur V1.0.6 Har dere i kommunen planer om å evaluere praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? 

 

N=26. Kilde: Menon Economics 
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Figur V1.0.7 Hva skal evalueres når det gjelder praksis/erfaringer med rekreasjonsløypene? (Flere svar mulig) 

 

N=22. Kilde: Menon Economics 

Figur V1.0.8 Har det vært registrert ulykker med snøskuter i kommunen denne sesongen (sesongen 2018/19)? 

 

N=25. Kilde: Menon Economics 
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Figur V1.0.9 Hva er din oppfatning av omfanget ulovlig kjøring i dag sammenlignet med før lovendringen? 

 

N=25. Kilde: Menon Economics 

Figur V1.0.10 Finnes det noen systematisk innsats for å kartlegge/avdekke ulovlig kjøring i kommunen? (Flere svar 
mulig) 

 

N=25. Kilde: Menon Economics 
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Figur V1.0.11 Er det iverksatt noen tiltak for å unngå snøskuterulykker og ulovlig kjøring? (Flere svar mulig) 

 

N=25. Kilde: Menon Economics 

Figur V1.0.12 Hvordan følges disse tiltakene opp? (Flere svar mulig) 
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Figur V1.0.13 Er det etablert kommersielle turtilbud med skuter knyttet til rekreasjonsløypene? (Flere svar mulig) 

 

N=25. Kilde: Menon Economics 

Figur V1.0.14 Er det etablert næringsvirksomheter knyttet til salg/service/utleie av snøskutere i kommunen? 
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Figur V1.0.15 Er det aktuelt for din kommune å koble sammen løyper for fornøyelseskjøring med nabo-
kommuner/eventuelt over svenskegrensen? 
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