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Skuterkjøring på Svalbard
Her får du kart og informasjon om hvor du som tilreisende  
kan kjøre snøskuter på Svalbard.

I det gule området kan du som tilreisende kjøre skuter på Svalbard. I de blå 
områdene og langs rød ferdselsåre kan du kjøre dersom du deltar i organisert 
turopplegg eller er i følge med guide eller fastboende.
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Fastboende kan kjøre snøskuter i området 
frem til 1. mars hver sesong. 
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Skuterforbud for tilreisende
Fastboende kan kjøre snøskuter i området 

Snøskuterkjøring for tilreisende på 
Nordenskiöld Land

Skuterforbud. Område for ikke-motorisert friluftsliv

Skuterforbud for tilreisende

Skuterforbud for tilreisende

Vanlige skutertraseer

Skutertraseene på kartet er ikke merket i terrenget. 
Terrengforhold kan endres i løpet av sesongen, 
og traseene gir kun en indikasjon på hvor det er 
vanlig å kjøre. Kjøring i terrenget krever utstyr og 
kompetanse for å mestre vær og uforutsette 
hendelser. 

Sysselmannen anbefaler å delta på 
organiserte turer med guide. 
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Til deg som skal ut på skutertur:
• Ta med nødvendig utstyr, som våpen og skremmemidler mot isbjørn, GPS, satellit

telefon eller nødpeilesender, varmeduk skredsøker og spade. Ekstra bekledning og 
førstehjelpsutstyr tilpasset turens lengde, samt ekstra drivstoff. Vær forberedt på at 
været kan skifte brått. 

• Vær obs på faren for snøskred og usikker sjøis. Husk at bresprekker, smelte
vannskanaler og vindhull kan være vanskelig å oppdage. Ikke kjør alene.

• Sysselmannen anbefaler at du melder deg på organiserte turer, spesielt dersom du 
ikke har tilstrekkelig erfaring og utstyr.

• Nødnummer til Sysselmannens vakthavende: 00 47 79 02 12 22.  
Du kan ikke regne med mobildekning utenfor tettstedene.

• Veitrafikkloven gjelder også for skuterkjøring. Fartsgrensen er 30 km/t i bebyggelse 
og 80 km/t i åpent terreng utenfor tettstedene. Promillegrensen er den samme som 
for bilkjøring. Det er ikke tillatt å kjøre slik at du utsetter deg selv eller andre for fare.

• Ta hensyn til dyrelivet.
• Respekter de skuterfrie områdene.
• Kjør der det er snø, kjøring på barmark er forbudt.
• Ta hensyn til skigåere og hundespann. Hundespann passeres ved å slakke av på  

farten og kjøre ut av sporet, minimum 10 meter.
• Ta hensyn til beboere på fangststasjoner og hytter. Kjør utenom og respekter  

privatlivet til de som bor der.
• Skikk og bruk på Svalbard er å kjøre i samme spor, slik at landskapet kan oppleves 

mest mulig urørt. 
• Regelverket for snøskuterkjøring er i henhold til forskrift om motorferdsel på Svalbard.
• For mer informasjon, se http://www.sysselmannen.no/Tilreisende/Utpatur/ 

Hundespann passeres ved å slakke av på farten og kjøre ut av sporet, minimum 10 meter. 
Foto: BBE / Sysselmannen.

 God tur!


