Retningslinjer for engasjert personell i SNO ved bruk av
snøskuter til rovviltregistrering og skadedokumentasjon
Til:
Fra:
Dato:

Rovviltkontaktene, Fjelltjenesten i Nord-Norge, annet engasjert personell
Statens naturoppsyn
10. desember 2009 (sist endret)
Antall sider: 1

Statens naturoppsyn (SNO) er av Miljøverndepartementet gitt i oppdrag å drive dokumentasjon av
rovviltskade på bufe og tamrein og bestandsregistrering av store rovdyr. Oppdraget er en del av den
offentlige tjeneste som er hjemlet i Lov om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996. Bruk av snøskuter i
tjenesten er tillatt med hjemmel i lovens § 2 siste ledd, hvor det heter: ”Oppsynet har rett til å ferdes
med bruk av motorkjøretøy, båt eller luftfartøy når dette er nødvendig for utføring av oppsynets
oppgaver. Motorferdsel skal skje så skånsomt og begrenset som forholdene tillater.”
Rovviltkontakter og annet engasjert feltpersonell i SNO kan bruke snøskuter i de tilfeller det er
nødvendig for å løse prioriterte oppgaver knyttet til rovviltregistrering og skadedokumentasjon. Der
privat grunneier har nedlagt uttrykkelig forbud mot bruk av snøskuter, skal det ikke foretas kjøring
uten forutgående avklaring. Adgangen gjelder også nødvendig bruk av snøskuter i de aller fleste
områder som er vernet etter naturvernloven. Forutsetningen er at verneforskriften gir åpning for bruk
snøskuter til oppsyns- og tilsynsoppgaver.
Hensyn
Kjøring skal begrenses til det nødvendigste og foretas på en skånsom måte.
I de tilfeller det er praktisk gjennomførbart skal det benyttes ski i stedet for snøskuter.
Ved kjøring i områder vernet etter naturvernloven skal det tas særlige hensyn til verneformålene.
Det skal generelt tas mest mulig hensyn til annen ferdsel og til dyre- og planteliv.
Kjøring i eller i nærheten av utfartsområder og hyttefelt skal så langt som mulig unngås i helger og
på helligdager.
Det skal tas hensyn til rein og reindriftsutøvelse. Dette gjelder særskilt i kalvingsområder i mai.
To eller flere skutere som kjører i følge skal så langt som det er hensiktsmessig følge samme spor.
Sikkerhet
Gi beskjed til pårørende eller oppdragsgiver om hvor du drar og når du er ventet hjem.
Snøskutere som benyttes skal være i godkjent teknisk stand.
Det skal benyttes hjelm og hørselvern.
Følgende utstyr skal medbringes/følge med på snøskuteren:
Skiutstyr (evt. truger).
Reserve slitasjedeler og verktøy.
Spade og tau.
På lengre og krevende turer skal to personer være sammen og det bør benyttes to snøskutere.
Eventuelle uhell eller ulykker skal rapporteres skriftlig til oppdragsgiver
Kopi av disse retningslinjer, samt tjenestebevis for rovviltkontakter eller engasjementsavtale i SNO,
skal medbringes under kjøring. Kjørte kilometer med snøskuter skal alltid loggføres og kjøreruta skal
stikkordsmessig beskrives.
Den enkelte bør så langt det er mulig varsle kommunen før kjøring finner sted.

