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Etablering av nasjonal database for snøscooterløyper
Motorferdselloven § 4a åpner for at kommunene kan vedta snøscooterløyper for fornøyelseskjøring.
Denne bestemmelsen gjelder for hele landet. Fra tidligere av har kommunene i Nord-Troms og
Finnmark hatt åpne snøscooterløyper fastsatt av Fylkesmannen. Tilsvarende har en rekke kommuner
i Trøndelag, Nordland og Troms isfiskeløyper som er fastsatt av fylkesmennene.
Miljødirektoratet vil etablere en nasjonal database for snøscooterløyper i henhold til
motorferdselloven § 4a, og vil i dette brevet informere om dette arbeidet. Informasjonen sendes til
alle kommuner, men er først og fremst relevant for kommuner som har fastsatt snøscooterløyper
eller kommuner som planlegger for slike løyper.
Miljødirektoratet ser at en nasjonal kartfesta oversikt som viser hvor løypene går og hvilke
bestemmelser som er knyttet til løypene, vil ha stor informasjons- og nytteverdi for både brukere av
løypene, forvaltnings- og kontrollsammenheng. Det vil også ha stor betydning for politi og
redningstjeneste å ha enkel tilgang til informasjon om hvor løypene er lokalisert ved en eventuell
redningsaksjon. Forvaltning av dataene om løypene i en nasjonal database skal bidra til enhetlig
oversikt og tilgang til data over løypetraseer, bestemmelser og annen relevant informasjon som
forvaltningsmyndigheten, kontrollmyndigheten, redningstjenesten og andre vil ha behov for.
Målet er først og fremst å etablere og distribuere et mest mulig komplett nasjonalt geografisk
datasett som viser hvilke løyper som er fastsatt av kommunene med tilhørende bestemmelser. I
tillegg til data fra kommunene, skal datasettet også inneholde snøscooterløyper og isfiskeløyper som
tidligere er fastsatt av fylkesmennene. Datasettet er foreslått som en del av det offentlige
kartgrunnlaget (DOK) som definerer geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og
byggesaksarbeid. Dette stiller krav til struktur, kvalitet og dokumentasjon av datasettet.
Det er utarbeidet en ny produktspesifikasjon for motorferdsel i utmark, som både definerer krav til
struktur på data ved innrapportering av løypene fra kommunene og distribusjon av data til DOK.
Spesifikasjonen er utarbeidet med utgangpunkt i Motorferdselloven § 4a, men flere løypetyper er
inkludert i spesifikasjonen. Spesifikasjonen inkluderer følgende løypetyper:
1) Snøscooterløyper fastsatt av kommunen etter § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
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2)

3)
4)
5)

utmark og på islagte vassdrag.
Snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark fastsatt av Fylkesmannen etter § 5 i
motorferdselloven (og § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag).
Isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen etter § 8 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag.
Barmarksløyper i Finnmark vedtatt etter forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark
langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark.
Dispensasjonstraseer er faste anviste traseer som kommunene bruker i forbindelse med
dispensasjoner fra forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Et nasjonalt datasett vil først og fremst inkludere punkt 1, 2 og 3, og målet er å etablere en relativt
komplett oversikt i løpet av 2018. Miljødirektoratet vil forvalte datasettet og etablere et mottak for
rapportering av geografiske data fra kommunene, samt gjøre teknisk kontroll i henhold til
spesifikasjonen. Videre vil det etableres tjenester for tilgjengeliggjøring i henhold til krav i
Geodataloven/DOK (visning, nedlasting) og verktøy for oppdatering av dataene på web. Eierskap og
ansvar for innholdet vil fortsatt ligge hos kommunen. Miljødirektoratet planlegger på sikt å tilby
teknisk løsning for redigering/ajourhold på web direkte mot databasen for kommuner og
fylkesmenn.
Miljødirektoratet ber kommunene om å følge ny produktspesifikasjon ved etablering og kartfesting
av nye løyper. For kommuner som allerede har etablert data for løyper ber vi om at disse
oppdateres i henhold til gjeldende spesifikasjon for format og innhold og at de leveres til
direktoratet. Kommuner som har data som trenger oppdatering og kvalitetssikring kan ta kontakt
med Miljødirektoratet v/ Terje Sundberg (terje.sundberg@miljodir.no) for teknisk bistand og
veiledning.
Miljødirektoratet vil bidra til at ny spesifikasjon for snøscooterløyper innarbeides i kommunenes
egne GIS-verktøy og at leverandørene av tjenester for etablering av geografiske data er kjent med
spesifikasjonen.
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Kopi til:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark / Finnmárkku
Fylkkamánni
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / NoerhteTrööndelagen fylhkenålma
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold

Postboks 788 Stoa
Postboks 1604
Statens hus

4809
3007
9815

ARENDAL
Drammen
Vadsø

Postboks 4034
Postboks 7310
Postboks 2520
Moloveien 10
Postboks 2600

2306
5020
6404
8002
7734

Hamar
Bergen
Molde
Bodø
Steinkjer

Postboks 987
Postboks 8111 Dep
Postboks 59 Sentrum
Njøsavegen 2
Postboks 4710 Sluppen
Postboks 2603
Postboks 6105
Postboks 2076
Postboks 325

2626
0032
4001
6863
7468
3702
9291
3103
1502

Lillehammer
OSLO
Stavanger
Leikanger
Trondheim
SKIEN
Tromsø
Tønsberg
Moss

Vedlegg
1 Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark - snøscooterløyper og barmarksløyper
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