
   

  

Oslo, 2. desember 2013 
 
Til MD 
Att: politisk rådgiver Jens Frølich Holte 
 
Vi viser til fredagens møte hvor DNT, Virke og FRIFO fikk anledning til å kommentere 
innholdet i departementets brev til forsøkskommunene. Vi har forstått det slik at 
det er informasjonsbrevet som skal kommenteres, og at vedlagte forskrifter med 
veiledning er fastlagt. 
 
Om brevet: 
Informasjonsbrevet «Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper» opplyser 
om at forsøksordningen for fornøyelseskjøring opprinnelig skulle begrenses til 40 
kommuner, men blir nå iverksatt utvidet til alle som har meldt sin interesse. 
Det vises til at ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven, og at det 
er utarbeidet en standardisert forskrift mv og at kommunestyret må vedta 
forskriften og sende den inn for stadfesting, senest 1.april 2014. Departementet vil 
stadfeste forskriftene fortløpende etter hvert som de kommer inn. Siste frist for 
innsending av forskriften for stadfesting, og derved for å anses som deltaker i 
forsøksordningen, er 1. april 2014.  
Videre opplyses det at kommunen kan starte planprosessen for etablering av løyper 
før forskriften er stadfestet dersom den ønsker det, men må avvente planvedtak 
inntil forskriften er stadfestet.  
Det opplyses også at Miljødirektoratet vil sørge for nærmere oppfølging av 
forsøksprosjektet, herunder veiledning om gjennomføring av forsøket. 
 
Våre merknader: 
DNT, Virke og FRIFOs oppfatning er at dette brevet ikke reflekterer den reelle 
politikken regjeringen planlegger å gjennomføre, da det inviteres til en 
forsøksordning som regjeringen ikke har planer om å videreføre. Det er heller ikke 
gjort reell planlegging for hvordan evaluering av prosjektet skal gjennomføres eller 
hvordan kunnskapen skal tas i bruk. Det er heller ikke avsatt reelle ressurser til 
evaluering eller kontroll av et så omfattende prosjekt, eller tilstrekkelige ressurser 
til at kommunene kan få nødvendig faglig bistand til å gjennomføre nødvendig 
kartlegging og dokumentasjon. 

Vi vil også påpeke at det etter vår oppfatning kan stilles spørsmål ved om det nye 
forsøket har vært ute på høring, slik det opplyses. Forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag ble sendt på høring i mai, mens 
forskriften som dannet rammene for forsøket kun lå som informasjon i invitasjonen 
om å delta i forsøket. Vi kan heller ikke se at innspill som er gitt underveis i 
prosessen er tatt tilstrekkelig hensyn til. Vi ber departementet forklare hvordan 
høring er gjennomført. 
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Regjeringen forsøker med dette å omgå ordinære prosesser for lovendringer, og 
gjennomfører endringer med vesentlige konsekvenser for natur og friluftsliv uten 
Stortingets medvirkning. 

Etter vår oppfatning er saksbehandlingen særdeles kritikkverdig, det fremstår som 
et brudd på parlamentariske prinsipper og er sannsynligvis ulovlig. Uansett oppleves 
fremgangsmåten som et tillitsbrudd i forhold til hvordan man forventer politikere i 
posisjon forvalter sin myndighet og rolle i forhold til endringsprosesser i samfunnet.  
 

Våre organisasjoner kan ikke støtte en slik fremgangsmåte, og tar sterk avstand 
fra at brevet med vedlegg sendes kommunene. 

 

Med vennlig hilsen: 

 

For DNT   for Virke    for FRIFO 

 

          

Nils Øveraas (sign)  Hilde Charlotte Solheim (sign) Lasse Heimdal 
generalsekretær  direktør reiseliv og kultur  generalsekretær 


