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HISTORIKK 

 

– Fauske kommune deltok i forsøksordning vedr 

forvaltning av motorisert ferdsel i utmark i 

perioden 2001 til 2014, ordningen ble forlenget til 

01.05.2015 

 

– Fra 01.05.2015 skal Fauske som alle kommuner 

behandle motorferdsel i  utmark etter 

motorferdselloven og forskrift  for  motorferdsel i 

utmark og på islagte vassdrag 
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SLIK ER DET I DAG 

• Turistløypa  er stengt  

• Isfiskeløype fra Daja til Mourki kan åpnes 1. 

januar 2016 

• Tilførselsløypa fra Daja til 

Skihytta/Kjelvasskrysset for hytteeiere er stengt 

• Ikke tillatelse til henting av vann med snøskuter 

• Det må søkes dispensasjon for all ferdsel som 

ikke er hjemlet i lov/forskrift  

 

 

 

 

 

 

3 



 

SAKSBEHANDLING  

– SØKNAD OM DISPENSASJON 

 • Dispensasjon etter § 5 i forskriften: 

• 5a:  Løyvekjøring- leiekjøring – tildeling 
etter utlysning - 3 år 

• 5b: Bevegelseshemmede: Legeattest 
kronisk sykdom/tilråding til bruk av 
snøskuter fra lege 

• 5c:  Transport av bagasje og utstyr til hytte 
beliggende over 2,5 km fra nærmeste 
brøyta vei 
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• 5 d: Utmarkskjøring for fastboende 

• 5 e:  Transport av ved 

 

§ 6:  Unntaksparagraften: 

Saker som ikke kommer inn under øvrige 

paragrafer, f eks barmarkskjøring 
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PRAKSIS IFBM BEHANDLING AV 

DISPENSASJONSSAKER 

• Hjemmelshaver  - hyttas beliggenhet må være over 

2,5 km fra nærmeste brøyta veg. 

 

• Det gis dispensasjon for inntil 5 år 

 

• Begrenset tid for kjøring (kl 24:00 til 07:00) 

 

• Kjelkepåbudet er opphevet 

 

6 



FORSKRIFT OM LØYPER FOR KJØRING MED 

SNØSKUTER PÅ VINTERFØRE 

 

• Ihht endring av motorferdselloven m/forskrift er kommunene 

gitt mulighet til å vedta forskrift for løyper for kjøring med 

snøskuter for allmennheten 

• God involvering og høring i hht plan og bygningslovens § 11 -

14 

• Ingen innsigelsesrett, kun klagerett  

• Turistløypa: Snøskuterløype fra Daja til riksgrensen 

• Tilførselsløype:  Snøskuterløype fra Daja til Skihytta via 

Kjelvasskrysset 

• Forskrift med bestemmelser om bredde, fart, rasting ol 

• Konsekvensutredning – friluftsliv, reindrift ol 

• Kartutsnitt med trase og støysoner 
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MOTORFERDSELLOVEN M/FORSKRIFT 

• 4 a) (forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag) 

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

• Departementet kan gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for kjøring med snøscooter på 
vinterføre. I kommunene Finnmark og Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, 
Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) omfatter myndigheten også adgang til i forskrift å 
tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste. 

• Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 
villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller 
kreve terrenginngrep. Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy 
og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- 
og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for dem som kjører 
og andre. Før fastsetting av løypene skal kommunen utrede virkningen løypene vil ha for 
friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette 
friluftslivsområdene der løypene planlegges, og vurdere betydningen av disse områdene 
opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 

• Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om løypene og kommunens 
saksbehandling, herunder regler om klage på kommunens vedtak om fastsetting av løyper 
etter andre ledd. 
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