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EVALUERING AV FORSØK MED NY FORVALTNINGS-

ORDNING FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
Miljøverndepartementet inviterte i år 2000 åtte kommuner (Sirdal, Vinje, Stor-Elvdal, Lom, 

Røros, Hattfjelldal, Fauske og Kautokeino) til å være med på et 3-årig forsøk for å prøve ut 

nye måter å praktisere motorferdselloven på. Dette ble senere forlenget til 01.05.2005, som er 

sammenfallende med evalueringsperioden. Selve forsøksperioden er forlenget med ytterligere 

to år. Kun Fauske, Hattfjelldal, Vinje og Sirdal har hatt så mange som tre 

praktiseringssesonger. Beklageligvis meldte Kautokeino seg ut av forsøket undervegs. 

 

I forkant av forsøket var presset for liberalisering av lovverket sterkt, mens ønsket om sterkere 

nasjonal styring av motorferdselforvaltning og praktisering også var til stede. Denne 

interessemotsetningen gjenspeiles i forsøket. I utgangspunktet gis det ingen begrensninger til 

hvilke formål motorferdsel kan tillates for, men motorferdsellovens formålsbestemmelse
1
  

gjelder imidlertid uavkortet. Samtidig får kommunene større myndighet etter 

motorferdselloven.  

 

HOVEDMÅL FOR FORSØKET 
Formålsparagrafen for forøket kan deles opp i 6 delmål: 

 

 Å redusere støy- og trafikkbelastningen totalt sett 

 Å redusere omfang av motorisert ferdsel i sårbare områder til et minimum 

 En mer helhetlig vurdering av ulike interesser 

 En mer demokratisk saksbehandling 

 En mer effektiv saksbehandling 

 En mer forutsigbar saksbehandling 

 

Et overordnet mål er å oppfylle formålsparagrafen i motorferdselloven i større grad enn i dag. 

 

HOVEDGREP I FORSØKET 
Et hovedelement i forsøket er å kople motorferdselpolitikken til ordinære, lokale planvedtak 

og planprosesser etter plan- og bygningsloven. På denne måten ønsker en å se om 

                                                 
1
 Motorferdsellovens formålsparagraf lyder slik: § 1. Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig 

helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme 

trivselen. 
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motorferdselpolitikken kan bli mer helhetlig enn i dag. Forsøket innebærer at kommunene 

sonerer sitt areal med hensyn til om og hvor motorferdsel skal tillates. I soner hvor det tillates 

motorferdsel skal denne skje i løyper/traseer, og bare i områder der miljøbelastningene (i 

videste betydning) blir minimale.  

 

Forsøket gir mulighet for å etablere egne løyper for rekreasjonsformål. Dette innebærer en 

utvidelse av tillatte formål for motorisert ferdsel i forhold til tidligere. I Kautokeino eksisterte 

slike løyper før forsøket ble satt i gang, og delvis i Fauske og Hattfjelldal som begge hadde 

isfiskeløyper forut for forsøket. Å legge ut rekreasjonsløyper kan synes vanskelig å forene 

med målsettingen om å redusere støy og trafikkbelastningen totalt sett.  

 

Det gjelder egne vedtekter for forsøket. Det gjøres delvis unntak fra motorferdselloven. 

Denne ferdselen reguleres i forsøket gjennom arealdelen i kommuneplanen og utfyllende 

bestemmelser til denne. Motorferdsellovens § 10 gjelder fortsatt, som innebærer grunneiers 

rett til å nekte motorisert ferdsel på sin eiendom 

. 

 

 
 

Figur 1. De 8 forsøkskommunene  

 

 

EVALUATORS ROLLE  
Motorisert ferdsel i utmark representerer mange konflikter. Som evaluatorer har vi prøvd å 

forholde oss til, oppsummere og analysere erfaringer fra forsøket, mest mulig uten slagside. 

Informasjonsinnhentingen har foregått gjennom nesten fire år i perioden 2002-2005. Vi har 

ikke hatt rollen som pådrivere eller kvalitetssikrere undervegs i forsøket. Hovedelementene i 

informasjonsinnhentinga har vært: Kommunebesøk, møter og intervjuer med administrasjon 
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og politikerrepresentant, deltakelse på alle kommunesamlinger i forsøksperioden, 

gjennomgang av kommunale sakspapirer og kommunedelplaner for motorferdsel, 

gjennomgang av høringsuttalelser, telefonintervjuer med lag og interesseorganisasjoner lokalt, 

telefonintervjuer med lensmannsetatene, telefonintervjuer med fylkeskommuner og 

fylkesmannens miljøvernavdeling. 

 

 
Figur 2. Evaluators rolle. 

 

 

OVERORDNETE INNTRYKK 
Vi har sett mye god og lokal planleggingskunnskap i forsøkskommunene, men også mangel 

på ressurser og kompetanse. Et hovedfunn er at forvaltning etter plan- og bygningsloven på 

mange måter gir en mer helhetlig planleggingsprosess enn tidligere. Motorferdsel er satt på 

dagsorden i større grad enn tidligere. Men motorferdselplanlegging er krevende, både 

ressursmessig, tidsmessig og kompetansemessig. Selv om forsøkskommunene burde vært 

ekstra motivert for å fullføre kommunedelplanprosessene i rimelig tid, har 

praktiseringsperiodene i flere av kommunene vært begrenset. 

 

Situasjonen utenfor forsøket har lenge vært at ulike kommuner praktiserer motorferdselloven 

ulikt, selv om dette er en nasjonal lov, med tilhørende nasjonal forskrift. Ved hjelp av utstrakt 

dispensasjonspraksis, ulik tolking av regelverk og ulovlig kjøring, er resultatet en svært ulik 

kjørepraksis og kjøreomfang i ulike norske kommuner. Dette var også situasjonen blant de 

åtte forsøkskommunene forut for forsøket. Forsøkskommunene har i stor grad videreført 

tidligere og ikke minst ulik praksis inn i nytt lokalt regelverk. 
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Figur 3. Perioden med praktisering av nytt regelverk har vært ulik i forsøkskommunene. 

 

 

HAR FORSØKET FØRT TIL REDUSERT STØY- OG 

TRAFIKKBELASTNINGEN TOTALT SETT? 
En viktig forutsetning for å vurdere denne målsettingen er at vi mangler data på omfang av 

motorisert ferdsel før forsøket startet. Sammenligninger bygger derfor på skjønnsmessige 

vurderinger og erfaringer, bl.a. fra oppsynet. Det har vært gjennomført et eget 

registreringsopplegg i forsøket i et samarbeid mellom SNO, lensmannsetat og lokalt oppsyn. 

Resultater av dette arbeidet er dokumentert i egne rapporter (se bl.a. NINA Rapport 91). 

 

Vedtektene i forsøket har ikke resultert i redusert totalomfang på snøskuterkjøring i 

forsøkskommunene. Nye kjøreformål som rekreasjonskjøring, guida turer og vannhenting 

under opphold på hytte har bidratt til å øke omfanget av kjøring. I Hattfjelldal og Vinje har 

denne kjøringen erstattet mye av det som tidligere foregikk som ulovlig kjøring. I Fauske har 

den åpne turistløypa ført til sterk vekst i kjøreomfanget i dette området. Stor-Elvdal har kun 

praktisert nye bestemmelser en vintersesong, men rekreasjonskjøring i løypa på 

Koppangkjølen er et nytt kjøreformål som kommer i tillegg til tidligere praksis.  

 

Omfanget av ulovlig kjøring er blitt redusert. Hovedårsaken til dette er at rekreasjonskjøring 

delvis er gjort lovlig og at kjøringen i større grad enn tidligere er blitt kanalisert til 

løyper/faste kjøretraseer. Dette gjør at den opplevde støy- og trafikkbelastningen i noen 

tilfeller er redusert (for eksempel kjøring i tettbebyggelse, kjøring på natta og kjøring i 

skiløyper). I andre tilfeller har støy- og trafikkbelastningen økt i avgrensede områder. Dette 

gjelder for eksempel i Fauske der kjøringen i tilførselsløypa for turistløypa gir betydelig økt 

belastning for hytteeiere langs denne traseen. 
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I Vinje og Stor-Elvdal er bruken av rekreasjonsløypene begrenset til innenbygds medlemmer i 

skuterklubbene gjennom grunneieravtaler. Forsøket gir dermed ingen erfaringer på hva det vil 

si å legge ut åpne rekreasjonsløyper i befolkningstette områder i Sør-Norge. Forsøket har 

heller ikke gitt erfaringer omkring effekter av å legge ut rekreasjonsløyper gjennom flere 

kommuner, noe som fort vil bli et spørsmål hvis forsøksvedtektene blir gjeldende nasjonalt. 

 

Det registreres økt antall ATV-kjøretøy i alle forsøkskommunene og økt bruk av slike 

kjøretøy. Antallet er i særklasse høyest i Kautokeino. Det er også registrert ulovlig 

barmarkskjøring i samtlige 7 forsøkskommuner med vedtatte kommunedelplaner for 

motorferdsel selv om omfanget er lite. Utviklingen i omfanget av barmarkskjøring er en 

nasjonal trend og det ser ut som om forsøket i liten grad har påvirket omfanget av 

barmarkskjøring. Bestemmelsene som kommunene har laget for denne typen kjøring i 

forsøket er en direkte videreføring av regelveket slik det var før forsøket startet.   

 

I forsøket har de grepene som er gjort for å stramme inn på eksisterende snøskuterkjøring (for 

eksempel i Vinje, Sirdal og Fauske) møtt stor motstand, og har i svært liten grad ført til 

redusert omfang. Forsøket dokumenterer at omfanget av motorisert ferdsel i stor grad er 

irreversibelt. 

 

HAR FORSØKET FØRT TIL REDUKSJON AV OMFANG AV 

MOTORISERT FERDSEL I SÅRBARE OMRÅDER TIL ET 

MINIMUM? 
Forsøket har ført til reduksjon av trafikkbelastning noen steder, blant annet i sentrumsområder 

(dette har også årsak i forbud mot kjøring på offentlig veg). Andre steder har forsøket generert 

støy, eks i hytteområder nær snøskuterløyper. 

 

Det er fortsatt ulovlig kjøring i sårbare områder. Vinje utmerker seg noe i negativ retning på 

grunn av forholdsvis stor mengde registrerte spor etter snøskuterkjøring i sårbare områder. 

 

Generelt kan vi si at forsøket har hatt en viss kanaliseringseffekt med redusert omfang av 

motorisert ferdsel i sårbare områder, men ikke til et minimum. 

 

HAR FORSØKET FØRT TIL EN MER EFFEKTIV, 

DEMOKRATISK OG FORUTSIGBAR PRAKTISERING AV 

MOTORFERDSELSAKER? 
Plan- og bygningslovens minimumskrav til samråd, informasjon og samarbeid er oppfylt.  

 

Vi har observert en bredere planprosess, der flere parter har vært involvert enn tidligere. Men 

alle forsøkskommunene uttrykker at det å gå utover plan- og bygningslovens minimumskrav 

til medvirkning er svært ressurskrevende (dette kan være for eksempel grendemøter, åpne 

møter, arbeidsgrupper etc), og flere forsøkskommuner har måttet nedprioritere dette i forhold 

til hva de anser som ideelt. 

 

Forsøket har medført varierende grad av engasjement i kommunene. På møte om arealplanen i 

Lom var det ingen som ønsket å diskutere temaet, mens i Hattfjelldal rådet rene 17.mai- 

stemningen da løypenettet åpnet. Dette tyder på at kommunene må investere ulikt for å skape 
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en bred prosess der alle berørte parter får innflytelse i planprosessen, og at det heller ikke 

finnes noe fasitsvar på hva som er en ideell planprosess. 

 

Kommunedelplanene for motorferdsel gir saksbehandler politisk ryggdekning, noe som i seg 

selv er et demokratisk element. I tillegg gir forvaltning etter plan- og bygningsloven en mer 

forutsigbar saksbehandling i og med at kommunedelplanene i prinsippet skal inneholde 

bestemmelser for alle kjøreformål i kommunen (inkludert forbud). Tidligere baserte 

saksbehandlingen seg i større grad på tidligere erfaringer og saksbehandlingspraksis, og 

sannsynligvis dermed mer skjønnsmessige vurderinger. Innbyggerne skal i prinsippet kunne 

lese delplanen for motorferdsel i utmark og vite om de har tillatelse til å kjøre eller ikke. 

 

Forsøket har ført til redusert saksbehandlingstid, spesielt i de kommunene som innledningsvis 

hadde mye saksbehandling. De kommunene som har hatt kort praktiseringstid tror dette vil bli 

et resultat over tid. Dette var et viktig mål i forsøket. Men flere kommunene opplever at 

redusert saksbehandling ikke bør skje for enhver pris. Saksbehandling gir økt kontroll med 

motorisert ferdsel, og for mye direkte tillatelser etter kommunale regler viser seg å kunne stå i 

konflikt med andre interesser, blant annet delmål 1.  

 

ULIKE INTERESSER – ULIK INNFLYTELSE 
Plan- og bygningsloven skal sikre at de ulike stemmer blir hørt. Med hensyn til motorferdsel 

er et sentralt spørsmål: Mange stemmer er berørt – men hvilke blir hørt? Vi konkluderer med 

en bredere prosess, men samtidig har forsøket vist at ulike interesser har hatt ulik grad av 

innflytelse. 

 

Politikerne. Denne gruppen har i stor grad tilhørt samme linje som 

kommuneadministrasjonen i forsøkskommunene, men ikke alle steder. Røros var den 

kommunen som utmerket seg med mye politisk debatt i lokalsamfunnet. Politikergruppa var 

her delt. Den politiske fløyen som mente tillatelse til snøskuterled over til Sverige kom i 

konflikt med bl.a. markedsføringa av stillhet og ro i reiselivet ellers, vant. Denne gruppa 

hadde god støtte fra fylkesmannens miljøvernavdeling og reindriftsnæringa. 

 

Den generelt store enigheten mellom politikere og kommuneadministrasjonen må ses i 

sammenheng med at de kommunale delplanene for motorferdsel i stor grad viste seg å 

utformes som en stedfestelse av tidligere etablert kommunal praksis. Denne kommunale 

praksisen er utviklet over tid og er i mindre grad endret i takt med evt endringer i lokalpolitisk 

representasjon. 

 

Snøskuterinteressene. Dette er en velorganisert, aktiv og økonomisk ressurssterk gruppe. 

Den har hatt mye å vinne i forsøket. Det ble etablert nye snøskuterklubber i Sirdal og Stor-

Elvdal som følge av forsøket. Snøskuterinteressene har hatt sterk innflytelse på både 

planprosessen og innholdet i kommunedelplanene i Fauske, Hattfjelldal, Vinje og Stor-Elvdal. 

De hadde noe innflytelse på planprosessen i Sirdal og bestemte i stor grad fokus i 

planprosessen i Røros. I Sirdal vant ikke snøskuterklubben fram med ønske om 

snøskuterløype med muligheter for rekreasjonskjøring, først og fremst på grunn av vanskelige 

grunneierforhold i forhold til dette. Angående Røros, se over. I Stor-Elvdal fikk 

snøskuterklubben og motorsportklubben støtte fra politikere m.fl. i ønsket om å etablere 

snøskuterløype på Koppangkjølen, åpen for snøskuterklubbens medlemmer. 

 

Snøskuterinteressene har framstått som en enhetlig interesse i forsøket der utlegging av 

snøskuterløyper med muligheter for rekreasjonskjøring har vært hovedmål.  
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Reiselivet. Det har ikke vært et mål i forsøket å stimulere for snøskuterturisme, men det har 

likevel vært et uttalt satsingsområde i flere kommuner (Fauske, Hattfjelldal og Vinje). Fauske 

markerte seg med stor satsing som også har gitt ønskete resultater i form av stor omsetning, 

nye arbeidsplasser og økt næringsaktivitet. Denne satsingen har også medført mer 

snøskuterkjøring (ca. 50 nye snøskutere er innkjøpt til formålet) og konflikter mellom bl.a. 

hytteeiere i området rundt turistløypa i Sulitjelma-området og snøskuterinteressene.  

 

Reiselivet har ikke framstått som en enhetlig interesse i forsøket. Paraplyorganisasjonene har 

ikke ønsket å ta standpunkt til en evt satsing rundt snøskuterturisme. 

 

Reindriftsnæringa. Dette er en velorganisert næring, med loven i hånd. Næringa har hatt 

sterk innflytelse på både planprosessen og innhold i kommunedelplanene i kommuner med 

tamreindrift. Reindriftsnæringa er generelt skeptisk til annen motorisert ferdsel enn den som 

er knyttet til egen næring i aktive reindriftsområder. 

 

Grunneierinteressene. I og med at motorferdsellovens § 10 har stått ved lag, har denne 

gruppen hatt stor innflytelse på kommunedelplanene, spesielt med hensyn til lokalisering av 

snøskutertraseer. Gruppen har også hatt innflytelse i spørsmålet om hvem som skal kunne 

kjøre i traseene. I Vinje og Stor-Elvdal inngikk grunneiere og grunneierlag avtaler med 

snøskuterklubbene om at kun innenbygdsboende medlemmer av disse kunne kjøre i 

løypene/traseene. På denne måten har en unngått plan- og bygningslovens bestemmelser som 

forbyr diskriminering av utenbygdsboende.  

 

Grunneierinteressene er en velorganisert interesse med de fordeler det har i en planprosess. 

Selv om grunneiere har svært ulike interesser generelt, har en i forsøket i stor grad klart å 

framstå som en enhetlig interesse i planprosessene. 

 

Natur- og miljøinteresser. Forsøkskommunene er utmarkskommuner og distriktskommuner. 

Naturvernforbundet er generelt aktive i noen slike kommuner, men ikke alle. Røros og Lom 

stiller med lokallag, og hadde der innspill i planprosessene. I mange kommuner, og flertallet 

av forsøkskommuner, har Naturvernforbundet kun enkeltstående medlemmer. 

Kommuneadministrasjonen og fylkesmannens miljøvernavdeling har hatt en viktig rolle for å 

sikre natur- og miljøinteressene. 

 

HVA SÅ MED FRILUFTSLIVET? 
 

Friluftslivsinteressene i planarbeidet 
Friluftslivsinteressene er generelt dårlig organisert lokalt, og dermed avhengig av 

ressurspersoner. Dette er sårbart, ikke minst i en planprosess. Fra kommunenes ståsted er det 

vanskeligere å involvere dårlig organiserte interesser. Fra organisasjonenes ståsted er det 

vanskeligere å fungere som pressgruppe uten en organisasjon i ryggen. 

 

Friluftslivsinteressene har vært dårlig representert i planarbeidet. Ingen av FRIFO sine 

medlemsorganisasjoner har deltatt i styringsgrupper/arbeidsgrupper, bortsett fra en jakt- og 

fiskeforening i Hattfjelldal. 

 

Kommuneadministrasjonen har hatt en viktig rolle for å ivareta friluftslivsinteressene i 

planprosessen. Kartlagte friområder har vært enklest å ta hensyn til. Utfartsområder som ikke 

er avsatt til friluftsformål er ikke ivaretatt i like stor grad. Det er fra fylkesmannens 
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miljøvernavdeling sin side reist flere innsigelser på grunn av manglende hensyn til 

friluftslivsinteresser. Bl.a. har sentrumsområder og nærområder til sentrum vært avsatt som 

soner der snøskuterkjøring skulle være tillatt. Det ble også reist innsigelser der 

snøskutertraseer kom i konflikt med skiløyper, og der snøskutertraseer kom i konflikt med 

avsatte friluftslivsområder. 

 

En innsigelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland angikk planene om å legge ut 

snøskuterløyper inn til foreningshytter i Hattfjelldal. Dette reiser prinsipielle spørsmål. I 

Hattfjelldal er snøskuteren et naturlig transportmiddel for å komme seg ut i villmarka. For 

Fylkesmannen i Nordland er det prinsipielt viktig at ferdsel til foreningshytter (åpne for 

allmennheten) skal foregå på ski. 

 

Konflikter mellom friluftslivsinteresser og lokalisering av snøskuterløyper har vært et sentralt 

konfliktområde i kommuner med mye motorferdsel. 

 

Friluftslivsinteressene i høringsrundene 
Forsøkskommuner med stort omfang av snøskuterkjøring hadde noe større fokus på friluftsliv 

i høringsuttalelsene lokalt. Hovedtemaet angikk lokalisering av snøskuterløyper. 

 

Forsøket viser at mangel på lokal organisering av friluftslivsinteresser lokalt ikke er erstattet 

av fylkeslag i høringsrundene. Svært få fylkesorganisasjoner på banen. Kun DNT og NJFF 

leverte enkelte høringsuttalelser fra fylkeslag. Dette har nok flere årsaker. En faktor kan være 

at kun enkelte forsøkskommuner sendte kommunedelplanene på høring til eks DNT i fylket. 

Det var i forsøket ikke avklart, verken fra fylkesorganisasjonene, forsøkskommunene eller 

oppdragsgiver sin side hvilken rolle fylkesorganisasjonene skulle ha i planprosessen. 

Fylkesorganisasjoner har også mindre lokalkunnskap på temaet og mangler kan hende 

ressurser og plankompetanse selv om viljen skulle være der.  

 

Friluftslivsinteressene ble i høringsrundene forsvart av enkeltpersoner, nærmiljøutvalg, 

Statskog m.fl. Skiklubber, hytteforeninger, jakt- og fiskeforeninger, grunneierlag etc har  

ulike interesser, også internt i samme forening. Noen ønsker motorisert transport for å komme 

seg ut til villmarka, bl.a. tyder enkelte høringsuttalelser fra lokallag av jakt- og 

fiskeforeninger på det. Uttalelser fra hytteeiere tyder på at mange ønsker snøskutertransport 

en dag, stillhet og ro den neste. Skiforeningene har i liten grad fremmet høringsuttalelser, men 

i den grad det er gjort er det først og fremst ytret ønsker om økte muligheter for motorisert 

oppkjøring av skiløyper. 

 

Hvordan ta hensyn til friluftslivsinteresser – erfaringer fra 

forsøket 
Det er viktig å involvere alle parter i planleggingsprosessen. Fordi friluftslivsinteressene ofte 

mangler lokale organisasjoner, er det desto viktigere å gjennomføre planprosessen på en måte 

som involverer enkeltpersoner og motiverer for engasjement. 

 

Det er rom for å gi utfyllende bestemmelser eks for åpningstider i snøskuterløyper. Begrenset 

antall turer til hytta, helgestengning etc. er måter å begrense trafikken på i samsvar med 

friluftslivsinteresser. 

 

Det er viktig å unngå å legge snøskuterløyper i samme trase som skiløyper. Dette kan noen 

steder være vanskelig pga terreng. Andre steder er det et økonomisk spørsmål. 
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Friluftslivsområder er ikke bare friområder. Spesielt kommuneadministrasjonen bør søke å 

være fullstendig oppdatert på hvilke områder som fungerer som utfartsområder. 

 

Satsing på leiekjøring bør stå i fokus. Leiekjøring er positivt, men kan ofte være vanskelig å 

få til når privat kjøring allerede er etablert. En streng kommunal linje mht private løyver, nøye 

gjennomgang av leiekjøringsordningen der administrasjonen gjør seg kjent med etterspørsel 

og tilbud, god markedsføring av ordningen, merking av leiekjøringsskutere etc er noen tiltak 

for å få til en best mulig leiekjøringsordning. 

 

Samkjøring har vist seg å gi gode effekter for å redusere omfang til fordel for bl.a. 

friluftslivsinteresser. DNT, Statskog, SNO og leiekjøringsordning er aktører som har vist seg 

å få til gode samkjøringsprosjekter (Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane). Kolonnekjøring, 

opprettelse av vedlager m.m. har bidratt til dette. 

 

OPPSUMMERING 
Lokal forvaltning av motorferdsel – økt fokus på friluftsliv? Korte praktiseringsperioder gjør 

at vi vet for lite om effekter av forsøket på friluftslivet gjennom tid. Vi mangler også grundige 

data og dermed sammenligninger med før-situasjonen. Vi har likevel gjort rede for at andre 

interesser enn friluftslivsinteressene hadde mer å si i planprosessen, således ser vi at 

friluftslivsinteressene ble tapere i forsøket. Generelt viser forsøket at det lett oppstår 

konflikter mellom skigåeres interesser og lokalisering av snøskutertraseer i 

kommunedelplanene. 

 

Høringsuttalelsene viser først og fremst at friluftslivet mangler talerør lokalt på grunn av 

dårlig organisering. Friluftslivets fylkesorganisasjoner har ikke vært på banen i forsøket. 

 

Det er viktig å understreke fylkesmannens miljøvernavdeling sin rolle i forhold til å ivareta 

natur, miljø og også friluftslivsinteresser i kommunedelplanene. Det kunne med fordel vært 

en mer aktiv dialog forut for høringsprosessene. Vi er nokså sikre på at dette ville ført til færre 

og/eller mindre omfang på innsigelsene, og bedre hensyn til bl.a. friluftslivsinteressene på 

grunn av et bredere vurderingsgrunnlag. 

 

Forsøket viser at innsigelsesmuligheten har vært viktig og nødvendig for å ivareta 

friluftslivsinteressene. Lokalpolitikere tar i større grad hensyn til klager og ønsker fra 

kommunens innbyggere enn kommentarer og råd fra fylket. Her er det innsigelser som 

gjelder. 


