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Forskrift for bruk av motorkjøretøyer §§ 4a og 9 - tidligere isfiskeløyper
Vi viser til e-post 17. september 2015 angående forbudet mot kjøring etter 5. mai i
snøscooterløyper opprettet etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag § 4a, og hvorvidt bestemmelsen i forskriften § 9 annet ledd gir anledning til å gjøre
unntak fra dette forbudet for gamle isfisketraseer som tradisjonelt har hatt åpent lengre.
Etter forskriften § 4a andre ledd 10. punktum jf. § 9 andre ledd kan Fylkesmannen etter
begrunnet søknad gjøre unntak fra forbudet mot kjøring i snøscooterløypene etter 5. mai "i
spesielle tilfelle". Av merknadene til § 4a fremkommer det at fornøyelseskjøring som
utgangspunkt ikke anses som et spesielt tilfelle. Ønske om forlenging av sesongen for
fornøyelseskjøring vil derfor ikke gi grunnlag for unntak. Isfiske er i dag normalt en
fritidssyssel. Generelt mener departementet at isfiske ikke er å anse som et slikt spesielt
tilfelle som gir grunnlag for unntak. Unntak for isfiske vil kunne undergrave formålet med å
ha en sluttdato for når løypene kan benyttes, idet det trolig vil være mange nye løyper over
hele landet (og gamle løyper i Nord-Troms og Finnmark) som passerer fiskevann som har
godt fiske i mai. Departementet vil dessuten bemerke at selv om fisket kan være godt i mai,
vil det ofte også være godt i mars og april.
De aller fleste av de tidligere isfiskeløypene har etter det vi er kjent med stengt rundt 1. mai,
slik at det trolig er få eller svært avgrenset antall løyper hvor 5. mai innebærer en
innskrenkning.
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For enkelte tidligere isfiskeløyper vil likevel de nye reglene innebære en innskrenking med
hensyn til dato for når man får kjøre i løypene. Vi ser at isfiske enkelte steder har en spesielt
sterk tradisjon og at det tradisjonelt kan sies å være i grenseland mellom nytte og fornøyelse.
Vi mener derfor at Fylkesmannen bør kunne tillegge tidligere åpningstider for en løype vekt i
vurderingen av en søknad om sesongforlengelse, i tillegg til den betydning løypa har
tradisjonelt og lokalt for nettopp isfiske sent på våren. Med andre ord: dersom en løype
gjennom mange år har hatt åpningstid lengre enn til 5. mai på grunn av spesielt godt fiske på
denne tiden i det aktuelle området, og isfiske i løypa på denne tiden er en viktig tradisjon
lokalt, og gjerne/helst har hatt næringsmessig betydning, vil dette være elementer som gjør at
Fylkesmannen kan vurdere å tillate lengre åpningstider for løypa. Det må stilles som vilkår at
løypa i forlengelsesperioden bare er åpen for isfiske.
Konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv må selvsagt vurderes før tillatelse eventuelt gis.
Et vedtak om å forlenge sesongen vil være en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i
forvaltningsloven kap. VII kommer til anvendelse.
Kommuner som vurderer å søke Fylkesmannen om forlenget åpningstid for isfiskeformål i
tidligere isfiskeløyper bør inkludere dette spørsmålet i sin utredning og høring av løypene selv
om kommunen ikke selv har kompetanse til å fastsette slik utvidelse.
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