
ATV OG 
SNØSCOOTER



ATV
Kjører du ATV? Ønsker du å kjøpe deg ATV? 
Lurer du på om du skal kjøpe ATV til dine 
barn? Hva slags førerkort trengs? Hva med 
registrering?

Det er mange steder, blant annet på internett, hvor det er 
mulig å få kjøpt ATV, og det reklameres mye for ATV for 
barn. Mange av disse ATV-ene er det imidlertid ikke lovlig 
for barn å bruke.

Hovedregelen er enkel:
Barn kan bruke ATV-er som går max 6 km/t.

Tips: 

• Forsikre deg om at ATVen er godkjent for det bruket du 
ønsker

• Forsikre deg om at du har gyldig førerkort for den 
aktuelle ATV-klassen. 

Strafferammen for å la sine barn kjøre ATV, enten det er 
på hytta, på gårdsplassen, på offentlig vei eller på åkeren, er 
bøter eller fengsel i inntil 1 år. Normalt gis det
bøter ved første gangs overtredelse og disse ligger i sjiktet 
4-10.000, avhengig av overtredelsen. Dersom barn skader 
seg selv eller andre under ulovlig kjøring med ATV, kan 
konsekvensene bli større også for de som har gitt tillatelse 
til kjøringen.

Det har vært mange alvorlige ulykker med ATV - noe alle 
helst vil at vi skal unngå. De fleste ulykker med ATV skjer i 
ulendt terreng.



En ATV er ikke et leketøy – den har 
høyt tyngdepunkt og kan lett velte i 
ulent terreng.

Sikker snøscooterkjøring

Å kjøre snøscooter er ti ganger så 
farlig som å kjøre bil!

Etter loven må førere bruke hjelm på ATV-er som er regis-
trert som moped eller firehjuls motorsykkel. Loven gjelder 
ikke kjøretøy registrert som traktor. Man anbefaler likevel 
at alle som kjører ATV bruker hjelm, for sin egen sikkerhets 
skyld.
Trygg Trafikk tror flere ulykker kan skyldes at førerne 
mangler god kjøreteknikk, og at noen
bruker ATV som et leketøy på veiene.

Sikkerhetstips:
• Bruk hjelm og verneutstyr, det er krav til godkjent hjelm
• Kontroller ATV-en før bruk
• Pass på farten

Risikoen for å havne i en ulykke når du ferdes med 
snøscooter er betydelig høyere enn når du ferdes med bil. 

En snøscooterulykke skyldes ofte kombinasjonen av flere 
uheldige forhold. Et fellestrekk i mange av ulykkene er 
at fører har lite risikoforståelse, ferdigheter, kunskap og 
erfaringer til å håndtere snøscooteren på en sikker måte. 



Viktig å lære risikovurdering

Tips til turen
Snøskred

Lover og regler:

Du må være minst 16år og ha 
førerkort som gir førerrett for 
snøscooter.

Er du mellom 16 og 18 år får du 
førerrett for snøscootere i klasse 1 
når du tar førerkort. Når du da fyller 
18 får du automatisk rett til å kjøre 
snøscootere i klasse 2.

8 scooterkjørere har omkommet i snøskred 
mellom 2000 - 2010. Dette utkjør ca. 20% av de 
totale 43 som har omkommet i perioden.

Snøskred utløses bare dersom terrenget er brattere 
enn omlag 30 grader. Du er som oftest trygg hvis du 
holder deg i terreng som er slakere enn dette. 

Du kan måle terrengets bratthet på kartet eller ute i 
terrenget. På et vanlig turkart i målestokk 
1:50 000 så er det brattere enn 30 grader dersom 
det er mindre enn 0,7mm mellom 20m kotene. Noen 
områder i landet har ferdiglagde kart som viser hvor 
snøskred kan starte og hvor langt de kan gå. 

Dette bør du ha med:

Kjører du 1t inn på
 fjellet, vil du bruke 
minst en dag på å gå 

tilbake

Mange fristes til å kjøre for fort. Og flere kjører med 
promille. Fartsgrensen for kjøring på fjellet er 70 km/t, 
men mange holder en fart på over 100 km/t. 

Planlegg turen godt og vær forberedt på at ting kan skje, 
f.eks kan scooteren gå tom for bensin eller bryte 
sammen, været kan snu eller du kan kjøre deg bort.

• Solid spade
• Varm nok sovepose
• Vindsekk eller telt
• Hodelykt
• Fyrstikker
• Vannkjele

• Kniv, sag og øks
• Riktig bekledning
• Mat og drikke
• Kart og kompass (GPS)
• Ispigger
• Førstehjelpsutstyr



NULLVISJONEN
www.nullvisjonen-agder.no

Nullvisjonen er et bilde av en ønsket fremtid 
hvor ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken.

Vår viktigste oppgave er å drive informasjons- og 
holdningsarbeid for å opplyse om hvor viktig 

trafikanters atferd er for å hindre ulykker.

DE FLESTE ULYKKER 
I TRAFIKKEN SKYLDES 

VÅR EGEN ATFERD!


