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Motorferdsel i utmark i vintersesongen 
Regelverket for bruk av motorisert køyrety i utmark er innvikla og mangfaldig.  

Det er viktig at brukarane kjenner reglane slik at dei har høve til å innretta seg lovlydig. 

 

Generelt 
Motorferdselslova har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag  

er forbode – med mindre noko anna fylgjer av lova sjølv eller vedtak i medhald av lova.  

Lova er ikkje meint å hindra naudsynt ferdsel til anerkjente nytteføremål. 

Med utmark reknast udyrka mark. Setervoll, hustomt, dyrka mark, engslått, kulturbeite  

og skogplantefelt som ligg i utmark, reknast også som utmark. 

Veg i utmark, offentleg eller privat, som ikkje er opparbeidd for køyring med bil,  

vert rekna som utmark. Det vil seie at traktorvegar fell inn under lova, sjølv om  

det er råd å køyra der med t.d. bil med firehjulsdrift. 

Veg som ikkje er brøyta for køyring med bil, vert også rekna som utmark.  

Med vassdrag vert meint opne og islagde elvar, bekkar og innsjøar. 

Lova set krav til korleis motorferdsel i utmark og på vassdrag skal foregå for å vera  

lovleg, nemleg at ferdsel skal foregå aktsamt og omsynsfullt.  

Ein vil oppmoda om at det vert teke omsyn til dei største utferdsperiodane  

(vinter/påske og helger med stor utfart), og at brukarane legg opp transporten  

i størst mogeleg grad utanom desse periodane. 

 

Motorferdsel med snøskuter i utmark utan søknad 
I utgangspunktet er bruk av snøskuter i utmark forbode.  Det gjeld også grunneigar  

sin ferdsel på eigen eigedom.  

Her kjem dei unnataka som har direkte heimel i motorferdsellova og der ein ikkje treng 

særskilt løyve.  

Ver merksam på at det gjeld særskilde reglar for naturvernområde.  

Ein må og alltid ha løyve frå grunneigar. 
 

• I jord- og skogbruksnæring. I samband med utøving av jord- og skogbruk er  

   det tillate å frakta personar og varer. 

   Det er eit vilkår at drifta er knytt til ein eigedom på minimum 5 dekar innmark  

   eller 25 dekar produktiv skog. 

   Om ein nyttar medhjelpar i jord- og skogbruk må det dreie seg om eit reelt  

   arbeidsforhold som kan dokumenterast. 

   Drift av utleigehytter, jakt, fangst, fiske og bærsanking reknast ikkje som  

   jordbruksnæring i denne samanheng. 
 

• På brøyta offentleg veg. Offentleg veg er i denne samanhengen veg eller gate  

   open for allmenn ferdsel, og som blir vedlikehalde av stat, fylke eller kommune.  

   Det er forbode å nytta snøskuter på offentleg veg. Ein kan krysse vegen på kortast  

   mogeleg strekning, eller dersom køyring er naudsynt p.g.a. terrengforhold.   

   Før kryssing skal ein stogge. Føraren har vikeplikt for alle trafikantar på vegen. 

   Ved all køyring på veg er fartsgrensa 30 km/t. Vegkontoret kan etter søknad gje  

   løyve til naudsynt køyring på visse offentlege vegar.  

   Det er følgjande unntak frå forbodet: politi-, ambulanse-, brann-, rednings-, helse-,  

   forsvars- og veterinærteneste. Køyring som naudsynt del av reindrift, husdyrbruk  

   og skogbruk. Post- og teleteneste. Offentleg oppsyns-, tilsyns-, og serviceteneste eller 

   tilsvarande private tenester som blir utført på vegne av offentleg mynde.  

   Førar av utrykkingskøyretøy og førar av køyretøy i politiet si teneste kan fråvike 

   fartsreglane når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tenesta. 



• Transport ved bygging. I samband med bygging er det tillate å køyra utan  

   anna løyve i ein vanleg byggjeperiode. Dette gjeld transport av materialar, utstyr  

   og arbeidsfolk i samsvar med byggjeløyve.  

   Hugs å ha med byggjeløyve som dokumentasjon ved køyring.  

   Køyring i samband med vanleg vedlikehald er ikkje omfatta av bestemminga. 

 

• Transport av ved. Det er tillate å transportere ved frå eigen eigedom til eiga  

   fast busetjing. 

 

• Løypekøyring. Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakkar for ålmenta  

   og for konkurransar er tillate når køyringa skjer i regi av kommunar, hjelpekorps, 

   idrettslag, turlag eller turistbedrifter. 

 

• Transport som er naudsynt for drift av turistanlegg.  
   Dette gjeld først og fremst transport av varer, gods og personale til overnattings- og 

   serveringsstader, skiheisar og liknande som ikkje ligg til brøyta veg, og som er naudsynt  

   for drifta av staden. 

 

• Andre formål: Det er tillate å bruke snøskuter utan søknad for offentleg post- og 

   teletenester, offentleg oppsyn, politi og ambulanse, vidare for forsvaret under øving,  

   for redningsteneste og for vitskapelege undersøkingar etter oppdrag frå forskingsinstitusjon. 

 

Motorferdsel med snøskuter etter løyve frå kommunen 
Kommunen kan, etter søknad, gje dispensasjonar innan visse rammer.  

Ein slik dispensasjon er personleg og kan ikkje overtakast av andre med mindre det  

står i løyvet. Hugs å ha med dispensasjonen i original tilstand under køyring. 

 

Kommunen kan gje dispensasjon i desse tilfella: 

• Fastbuande som tek på seg leigekøyring. Sjå eige avsnitt om dette. 

• Løyve ved særlege behov. Kommunen kan gje løyve til køyring til andre særskilde  

   føremål, så framt det ikkje dreiar seg om turkøyring. 

 

Leigekøyring 

For å avgrensa køyringa mest mogeleg, vil ein rå til at hytteeigarar og andre i størst  

mogeleg grad nyttar seg av tilbodet om leigekøyring. 

 

Personar eller firma med leigekøyringsløyve kan utføra: 

1. Transport mellom bilveg og hytte, det er ikkje sett særskilde 

     krav til avstand mellom hytte og bilveg. 

2. Tilsyn med hytte etter oppdrag frå hytteeigar. 

3. Transport for massemedia på reportasjeoppdrag. 

4. Transport av ved. 

5. Transport av uføre. 

6. Transport ved særlege behov etter særskilt løyve. 

 
Oversikt over personar med leigekøyringsløyve for snøskuter  

i Vik kommune 2013 – 2015.  

 Magnar Nåsen for området Jordalen, austsida av Rv. 13 Vikafjellet  

 Omar Vangsnes for området Vangsnesmarka til Kalbakk. 

 Kurt Martin Helleland for området Feios. 



Leigekøyring med snøskuter er i utgangspunktet forbode på søndagar og heilagdagar,  

mellom 24. desember og 1. januar, mellom skjærtorsdag og 1. påskedag, og  

mellom 1. mai og 1. desember. 

 

Motorferdsel med snøskuter i naturvernområde: 
I alle verneområde gjeld særskilde reglar som kjem i tillegg til reglane 

 i Lov om motorferdsel i utmark. Vilkåra for løyve er strengare enn utanfor. 

 

I Stølsheimen- og Nærøyfjorden landskapsvernområde skal ein søkje Fylkesmannen  

om dispensasjon frå vernereglane før ein søkjer kommunen om dispensasjon frå 

verneforskrifter og motorferdselslova. 

 

Vegtrafikklova 
All køyring med snøskuter er regulert i eigne forskrifter med heimel i  

vegtrafikklova. Denne gjeld og på privat inn- og utmark. 

 

• All ferdsel skal gå føre seg påpasseleg og varsamt av omsyn til mellom  

   anna skiløparar, born og dyreliv. I møte med ikkje motorisert ferdsel  

   skal køyrande halde tilstrekkeleg liten fart og om nødvendig stogge. 
 

• Køyrande har vikeplikt for køyrety som kjem frå høgre. 
 

• Om nødvendig skal køyrande som møtast, i god tid vike tilstrekkelig  

   til høgre, og om nødvendig stanse. 
 

• Køyrande må kunne stanse på den strekning som den køyrande har  

   oversikt over, og føre einkvar pårekneleg hindring. 
 

• Det blir kravd førarkort for snøskuter, dvs. at aldersgrensa er 16 år  

  (førarkort for traktor, motorsykkel eller bil gjeld også for snøskuter). 
 

• Einkvar skal bruke godkjent styrthjelm under køyring. 

   Følgjande er unnateke:  køyring i samband med reindrift eller skogbruk. 
 

• Vognkort og førarkort skal ein alltid ha med under køyring. 
 

• Fartsgrensa for snøskuter i utmark er 70 km i timen. For snøskuter med  

   slede er fartsgrensa 60 km/t utan passasjer. Med passasjer er fartsgrensa  

   40 km/t. Ved kryssing av offentleg veg er fartsgrensa 30 km/t.  

   Førar av utrykkingskøyrety og førar av køyretøy i politiet si teneste  

   kan fråvike fartsbestemminga når det er nødvendig eller til vesentlig  

   lette i tenesta. 
 

• Under køyring skal påbode fjernlys, nærlys eller godkjent køyrelys  

   alltid være tent. Fjernlys må ikkje brukast slik at andre blir blenda. 
 

• Snøskuter skal ved bruk vera forsvarleg og i forskriftsmessig stand. 
 

• Snøskuter skal vera registrert. Registreringsskiltet skal festast godt  

   synleg framme eller på venstre side mellom fotbrett og sete. 

 

• Køyring under påverknad av alkohol, eller andre rusande eller  

   bedøvande middel, er ikkje tillate. 



Kontrollverksemd – opptreden m.v. 
Politiet og vegmyndigheitene gjennomfører kontroll av snøskuterførarar  

og køyrety på vanleg måte med heimel i vegtrafikklovgjevinga. 

 

Sameleis utøver politiet kontrollverksemd med omsyn til lovleg ferdsel  

i utmark med heimel i motorferdselslova. Som eit supplement til politiet sin  

kontroll av motorferdslelova kan andre kontrollordningar (t.d. SNO) gjevast  

avgrensa politimynde og utøve kontroll av motorferdselslova på vegne av  

politiet. 

 

Førar pliktar å stogge ved teikn frå politi eller ein av dei andre nemnde  

kontrollmynde, og på førespurnad gje opp namn, adresse, fødselsdato  

og stilling, samt å etterkomme dei pålegg kontrollmynde gjev.  

Det medfører straffeansvar å ikkje etterkome dette, eller gje falske  

opplysningar. 

 

 

Kontaktpersonar: 
Vik lensmannskontor : Lensmann Ove Johan Andersen tlf.: 57 69 80 80 

     E-post: ove.johan.andersen@politiet.no 

 

Vik kommune :  Jorunn Orvedal  tlf.: 57 69 82 30 

     E-post: jorunn.orvedal@vik.kommune.no  
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