
Motorferdsel i utmark  

–  

på godt og vondt 



Motorferdsel i utmark – hva definerer begrepet? 

 
 "Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag" definerer 

noen begreper som kan være greie å ha med seg når 

man skal gå inn i problemstillingen. 
 

 § 2 – virkeområde. 

 Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy 

(bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt 

eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med 

motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy. 
 

 Med utmark menes udyrket mark som etter lov om 

friluftslivet § 1 a første ledd ikke regnes som innmark 

eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, 

kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes 

i denne lov like med utmark. 

 

 



Friluftslovens def. § 1 a: (Hva som forstås med innmark og utmark)  

"Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, 

dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogsplantefelt samt liknende område hvor 

almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. 

Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er 

gjerdet inn sammen med slikt område, reknes også like med innmark. Det 

samme gjelder område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor 

almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.  

Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke 

reknes like med innmark". 
 

Rundskriv T-6/9: (kap. 3 - om ferdselsretten): 

Dyrket mark: "Dyrket mark som er gått ut av bruk blir ikke lenger å anse som 

innmark, men at dyrking ikke skjer en sesong eller to er ikke nok". 

 

 

 



Mfl. § 2 (forts.) 

• Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring 

med bil, anses i denne lov som utmark. Det 

samme gjelder opparbeidd veg som ikke er 

brøytet for kjøring med bil. 
 

• Med vassdrag menes åpne og islagte elver, 

bekker og innsjøer. 

 



 Formålet med loven - verneprinsippet: 
§ 1: Verne om naturmiljøet og fremme trivselen. 

• ”Naturmiljø” - forstås i videste betydning; naturlandskap, 

dyreliv, planteliv, landskap, ren luft, rent vann, stillhet og ro.  

• ”Fremme trivselen” - rekreasjonsverdier, friluftsliv, 

naturopplevelser. 

  

 Speilvendingprinsippet. 

     § 3: Forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. 
 

• All motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre 

annet følger av loven. 

 

 



Grunneierretten. 

    § 10 – Retten til å forby eller begrense motorferdsel                                             

.   på egen eiendom. 

• Retten ligger i å forby eller begrense…ikke utvide 

lovteksten. 
 

Aktsomhetsprinsippet.  

   § 8 - Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå  

.  aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og          

.  ulempe for naturmiljø og mennesker. 
 

• Gjelder også kjøring hjemlet direkte i lov. 
 

Straffebestemmelsen.  

   § 12 – straffes med bøter. 

 
 

 
  

 



 Den lovlige motorferdselen reguleres gjennom 

loven og dens forskrifter og rundskriv. 

 

o 6 ulike hjemler for lovlig kjøring: 
 

1.  Kjøring med direkte hjemmel i Mfl. §4. 

2.  Kjøring med direkte hjemmel i Nasjonal forskrift (NF) §§2 og 3,                                   

.    jfr. Mfl. §4a. 

3.  Kjøring med hjemmel i enkeltvedtak etter søknad, NF §§5 og 6                 

.    jfr. Mfl. §6. 

4.  Kjøring med hjemmel i kommunale forskrifter for fly og båt, jfr. Mfl. §5. 

5.  Finnmark og Nord-Troms: Hjemmel i forskrift for snøscooterløyper i           

.    utmark og islagte vassdrag, jfr. Mfl. §5, 3.ledd. 

6.  Kjøring med hjemmel i forskrift om isfiskeløyper, jfr. NF §8. 

 



 Nyttekjøring og rekreasjonskjøring – 

slitasjen på naturmiljøet. 

 
• Grunneiers behov er ivaretatt gjennom de 

hjemlene i Mfl. som er gitt jordbruks-, skogbruks- 

og reindriftsnæringen.                                           

I tillegg kommer nødvendig transport i 

forbindelse med anleggsarbeid. 
 

• Det er først og fremst barmarkskjøretøy som 

forårsaker slitasje og skade på terrenget. I visse 

naturtyper som f.eks. myr, våtmark, rabber m.v. 

kan skadene bli permanente eller meget 

langvarige. 



• Skadeomfanget forsterkes av den aksjonsradius 

dagens motoriserte framkomstmidler har, blant 

annet ved lettere adkomst til "uberørte" 

naturområder. Skadevirkningene synliggjøres ved 

forstyrrelse av dyrelivet, terrengskader og 

vegetasjonsslitasje, støy, annen forurensning og 

konflikter med primærnæringene og friluftslivet. 
 

• Snøscooterkjøringen kan gjøre stor skade på 

dyrelivet i vinterhalvåret. Områder hvor dyr søker 

ly, trygghet og mat, er også områder hvor det ofte 

foregår intensiv scooterkjøring. Fluktreaksjon og 

andre stressfaktorer er med på å sette dyrenes liv 

i fare. Mangel på overskudd gjør at mange dyr 

bukker under i løpet av vinteren. 



• Et enkelt motorisert framkomstmiddel behøver 

isolert sett nødvendigvis ikke å 

forårsake/medføre noen skade eller ulempe, 

men summen av de mange og omfanget av 

aktivitetene vil utgjøre en stor miljøbelastning. 

 

              

HUSK – formålet med motorferdselsloven og 

      verneprinsippet! 

 

      Visualisering av problemet… 

 



















ULOVLIG  MOTORFERDSEL  I  UTMARK 
Trusselvurdering  2016 

 Et stort miljøproblem i Troms politidistrikt. 

 Snøscooter - barmarkskjøring - vannscooter. 

 Økende problem: 

 Antall kjøretøy øker. 

 Utstyret blir stadig bedre – grenser flyttes… 

 Økt aktivitet…øker presset på naturen 

 (vinterknipa, kalvingstid, hekketid m.v.). 

 



Snøscooterproblematikken 
 Natur /fauna: 
• Vinterstid er naturen på sitt mest sårbare. For å klare seg gjennom "flaskehalsen" 

må dyr og fugler ha klart å spare opp ekstra ressurser i løpet av sommer og høst.  
       De som ikke har klart dette, bukker som regel under i løpet av vinteren. 
 
• Ulovlig scooterkjøring (slik vi ofte opplever den) er med på å øke stressnivået, slik 

at dødeligheten øker betraktelig. 
  
• Ulovlig scooterkjøring forårsaker stress og økt dødelighet blant ville dyr og fugler 

nede i skogbandet der de søker skjul og mat. 
  
• Rovfuglene starter hekkingen tidlig. Mange har reir oppe i brattfjellet, og er 

veldig var på bråk og forstyrrelser. Ulovlig motorferdsel får ofte fuglene til å 
forlate reir, med den konsekvens at egg og fugleunger ofte dør av varmetap. 

  
• Reinen defineres som tamdyr, men er like fullt en del av naturen vår. Kalvingen 

på våren er en sårbar tid for reinflokken. Simla trenger ro i tiden før, under og 
etter kalvingen. Ulovlig scooterkjøring i kalvingsområdene kan ofte føre til økt 
dødelighet hos nyfødte kalver, evt. abortering hos simlene i tiden før. 

 



Snøscooterproblematikken… 

 Ulykker /sikkerhet: 
• De fleste scooterne som vi kontrollerer i dag, er maskiner som er rigget for kjøring i bratt 

terreng. De har kraftige motorer, minimalt med utstyr påmontert og har grove kammer på 
beltene. Disse kjøretøyene er ikke beregnet for nyttekjøring, vedhenting eller lovlig turkjøring 
etter løypenett.  

        Utstyr fjernes for å lette vekt og for å unngå å ødelegge det i en evt. scootervelt oppe i fjellsida.  
        Grove kammer og kraftig motor må til for å komme seg opp i bratt terreng. 
  
• Vi ser mye uvettig kjøring i bratt terreng. Scootersporene vitner om dette. 
        Vi ser også at mindre og større snøskred er blitt utløst i de samme områdene, men ingenting  
         tyder på at dette skremmer de som kjører. 
  
• De alvorlige scooterulykkene skjer ofte i forbindelse med utløsning av snøskred, kjøring utfor 

bratte stup/fjellsider og kollisjoner der man har truffet  tre, stein, groper m.v. – ofte er høy fart 
en avgjørende faktor. 

  
• Mindre alvorlige scooterulykker med personskade blir sjelden innrapportert til politiet. Trolig er 

dette fordi kjøringen som har forårsaket ulykken er ulovlig. Skader som beinbrudd, 
oppskraping/sårskader, hjernerystelse m.v. blir vanligvis legebehandlet der årsaksforklaringen er 
noe helt annet enn scooterkjøring. De gangene politiet får kunnskap om slike forhold, er det 
ofte anonymisert og skjedd for en god stund siden.  

  
• ALL SLIK KJØRING ER ULOVLIG!!! 
 



 



Snøscooterproblematikken… 

 Snøscooteren, føreren og eieren: 
• Mange førere er ungdom under 18 år, som ikke innehar gyldig førerkort 

for scooterkjøring (S). 
  
• Scootere blir lånt ut av foreldre og/eller venner til førere som ikke er 

skikket til å kjøre slike kjøretøy – brudd på Vegtr.l. § 17, 2.ledd. 
      Erfaringer viser at det ikke er uvanlig at utlåner i ettertid hevder  
      uskyld, da de påstår at fører har tatt scooteren uten å spørre, eller få  
      lov. De er likevel ikke villig til å anmelde "bilbrukstyveri". 
  
• En del scootere er heller ikke registrert, og noen har også fjernet reg.nr. 

i den hensikt å ikke bli gjenkjent.  
• Scooterparken er relativt stor i Norge, og vi vet at i tillegg til de 

registrerte scooterne, så finnes det en god del uregistrerte som blir 
brukt. 

     "Hvorfor bruke penger på å registrere en scooter, når det jeg skal bruke 
     den til er ulovlig"..? 
 



Dispensasjonspraksis 
 

 Nyttekjøring. 

• Dekker de faktiske behov som er hjemlet i loven. 

• Verne- og aktsomhetsprinsippet må vektlegges (være en 

begrensende faktor, men ikke begrense nødvendig kjøring).  
 

 Rekreasjonskjøring. 

• Et felles tilbud (løype) til alle som har behov. Tilbudet må ligge 

innenfor et bestemt/begrenset område, og må ikke komme i konflikt 

med verneområder, primærnæringene eller andre viktige 

samfunnsinteresser. 

• Funksjonshemmedes behov jfr. NF § 5c.       

Hvis det ikke er et løypetilbud – hva er et akseptabelt 

rekreasjonstilbud sett opp i mot verneprinsippet? 

 



Dispensasjonspraksis (forts.) 

Må være kontrollerbar. 

• Være innenfor lovens gitte rammer (ikke tolkes 

utvidende). 

• Være tydelig på hva som er dispensasjonshjemmelen, 

med evt. innskjerpinger/ begrensninger (antall turer, 

tidsrom, pålegg om kjørebok, pålegg om medbragt 

utstyr, tydelig løypetrase på kart m.v.). 

• Hvem dispensasjonen gjelder for - begrensning ut fra 

nødvendig behov (transport av gods til familiehytta, 

idrettslagets vedlikehold av turløypa m.v.).   

 



Naturmangfoldloven  – forvaltningens tolkning  

av lovens aktuelle prinsipper…  

  

Sitat: "Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper, kunnskapsgrunnlag og 

miljørettslige prinsipper er vektlagt ved innvilgelse av dispensasjonen, 

jfr. Nml. § 7". 

 

- ??? - 

• § 7 (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 

til 12).       

.   Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som             

.   retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet,               

.   herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved 

.   forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første        

.   punktum skal fremgå av beslutningen. 

 



• § 1 - Formålsparagrafen:  
 

   "Formålet er at naturen med dens biologiske,      

.   landskapsmessige og geologiske mangfold og    

.  økologiske prosesser tas vare på ved                  

.  bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir       

.  grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,       

.  helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som       

.  grunnlag for samisk kultur".    

 



 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i 

§§ 8 til 12. 

 

• § 8: Kunnskapsgrunnlaget: 

     Bygges på vitenskapelig tilegnet kunnskap om naturmiljøet.        

     Erfarings basert kunnskap gjennom generasjoner. 

 

• § 9: Føre var-prinsippet: 

     Manglende kunnskap skal synliggjøres i en beslutning ved at man    

.    unngår vesentlig skade på naturmangfoldet. 

     Mangel på kunnskap skal ikke brukes som begrunnelse for å utsette 

.    eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak som fremmer                          

.    naturmangfoldet.  

 



• § 10: Økosystemtilnærming og samlet belastning: 

     En påvirkning av økosystem skal vurderes ut fra den samlede           

.    belastning som  økosystemet er eller vil bli utsatt for. 
 

 

    Er forvaltningens lovtolkning feilaktig? 

 



 Utsagn som blir brukt for å legalisere et 

kjørebehov: 

 

• Hevd på sedvaneretten – "Det har vært kjørt i 

generasjoner"? 
 

     Ingen menneskerett å få kjøre motorkjøretøy i utmark –                     

.    verneprinsippet. 

 

• "Grunnet min fysiske helse kan jeg ikke lenger gå på ski. 

Jeg har et spesielt forhold til "stedet" 

(fjelltoppen/fiskevatnet) som gjør at jeg har behov for å 

komme meg dit". Behovet for å fremme min trivsel bør 

være grunn god nok til å få dispensasjon. 
 

     Kravet til trivsel går foran naturvernet de gangene dispensasjon blir   

.    gitt på dette grunnlaget. 

 



 Kontrollørenes ønske til forvaltningen/ 

dispensasjonsgiverne: 

 

• En mest mulig lik forvaltningspraksis i hele 

fylket. 
 

• Standardiserte søknadskjemaer med like 

forutsetninger og krav til søknaden. 
 

• Dispensasjonene må være kontrollerbare           

– også ute i felt. 

 


