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Hvordan jobber vi:

Fellespatrulje politiet/SNO  Helgeland 2022. Foto: SNO

• Samfunnsoppdraget: drive kontroll 

med lovlig kjøring og avdekke ulovlig 

kjøring

• Risiko- og erfaringsbasert og tips 

• Tett samarbeid med politiet og 

statsforvaltere og vernemyndigheter

• Høyeste prioritet der potensiell skade 

på naturverdier er størst



Hva kan vi si om utviklingen 
av snøskuterkjøring?

Antall snøskutere øker 

68 765 - 2010

97.948 - 2021 

kilde: SSB- Opplysningsrådet for veitrafikk

Totalvolumet av kjøring øker

TØI rapport 1564/2017 «Bruk av snøscooter i Norge» 

- gir noen anslag på kjørevolum og -adferd

Ingen totaloversikt – store mørketall



• Lav oppdagelsesrisiko – vanskelig å være på 

rett sted til rett tid

• Utstrakt varsling av kontroller

• Oppfordring i enkelte miljøer til å unndra seg 

kontroll

• Sosial aksept for ulovlig kjøring i en del 

miljøer, også foreldregenerasjonen

Utfordringer - kontroll med (ulovlig) 
snøskuterkjøring
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Highmarking. Foto: Statskog-FT



Ulovlig kjøring i skogsterreng. Foto SNO



Massivt med kjørespor. Foto: SNO



Kjøring i løype. Foto: SNO
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Foto: Statskog-FT



Kjøring ut fra løype. Foto SNO



Barmarkskjøring

• Antall kjøretøy i sterk vekst (kilde SSB – Opplysningskontoret for trafikk)

• 87 365 – 2021

• 33 303 - 2010

• Høy prioritet på å følge opp tips om antatt ureglementert kjøring 

• 62 anmeldelser i 2021, mot 29 i 2017

• Stort potensiale for permanente natur- og terrengskade

• Fokus på veiledning og informasjon – samarbeid med politiet, statsforvaltere og andre 

etater og aktører, bla. NJFF
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Vi er svært bekymret over utviklingen

• Totalvolumet av kjøring i utmark er stort -

belastningen på natur- og dyreliv og friluftsliv er 

økende

• Det er omfattende ulovlig kjøring i mange 

områder – og det er utfordrende å få korrigert 

ulovlig adferd

• Generell motorisering i samfunnet

Foto: SNO

Foto:SNO



Regelverket

• Mer enhetlig og tydelig regelverk som gjør det enklere å forstå, forvalte og kontrollere

• Fra et kontrollsynspunkt viktig med tydelige rammer og tydelige krav til vilkårssetting i  

dispensasjoner (krav til kartfestede traseer ol.)

• Økt strafferamme, utvide sanksjonsmulighetene. Pekt på som oppfølgingspunkt i 

Meld.St.19 (2019-2020) Miljøkriminalitet. Viktig virkemiddel for å forebygge ulovlig 

aktivitet – det får i dag for lite konsekvenser å kjøre ulovlig


