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Retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel av 16.08.2017 

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har vedtatt følgende retningslinjer for 

behandling av motorferdsel på snødekt mark til private hytter/setrer og buer i Skarvan og Roltdalen 

nasjonalpark, Sylan landskapsvernområde og Stråsjøen-Prestøyan naturreservat: 

 

1. Det kan gis tillatelse til inntil 5 turer med snøscooter på snødekt mark til hytter og setrer i 

forbindelse med transport av ved og utstyr. Det kan gis flere turer til transport av materialer ved 

ekstraordinært vedlikehold av bygninger, og godkjente byggeprosjekt. Det kan kjøres flere turer 

med materialer eller ved på samme dag, og registrere dette som en kjøretur i kjøreboka.  

2. Ei hytte regnes som en boenhet uavhengig av antall eiere. 

3. Ved langsiktig utleie og/eller flere eiere av samme hytte skal transportbehovet samordnes mellom 

aktørene.  Der det er flere eiere som bruker hytta, eller det er langsiktig leietager i tillegg til eier, 

kan det gis totalt inntil 8 turer til samme hytte.  

4. En kjøretur defineres som tur-retur P-plass til hytta/setra med en snøscooter med kjelke. Det er ikke 

tillatt med persontransport, men en person(er) kan sitte på lasset dersom det er plass. Ren 

persontransport er kun tillatt for funksjonshemmet som skal til egen hytte. 

5. Kjøretrase skal beskrives i søknaden og tegnes inn på kart  

6. Siste kjøredato er 2.mai for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Stråsjøen-Prestøyan 

naturreservat. Siste kjøredato er 5.mai for Sylan landskapsvernområde 

7. Kun eiere av hytter/setre kan få dispensasjon, unntatt i tilfeller hvor det finnes langsiktige 

leiekontrakter. Foreldre, barn og ektefeller kan utføre transportene i tillegg til eier. Utover dette 

godkjennes kun godkjente leiekjørere, innenfor rammene av gitte dispensasjoner. 

8. Kjørebok og dispensasjonen skal medbringes under turene, og returneres forvaltningsmyndigheten 

umiddelbart etter tillatelsens utløp og senest innen 1.juni samme år. Manglende innsending vil gå 

inn i vurderingsgrunnlaget for fremtidige søknader. 

9. 4-årig tillatelse kan gis i verneområdene, der behovet er dokumentert årvist. 

10. Ved eventuell søknad om kjøring etter siste kjøredato om våren skal dette avklares med 

reinbeitedistriktet, Saanti sijte.  

 

Disse retningslinjene skal også benyttes så langt det er hensiktsmessig ved søknad om dispensasjon for 

transport av funksjonshemmede til egen hytte, transport i næringsøyemed (landbruk-, turist- og 

utleievirksomhet) og andre transportbehov. Antall turer i den sammenheng vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 
 

 


