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ANGÅENDE KLAGE PÅ MILJØVERNDEPARTEMENTETS FORSØKSORDNING I
FORBINDELSE MED SNØSCOOTERKJØRING

Det vises til Sivilombudsmannens brev 2. desember 2013.

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Virke Reiseliv og Den Norske Turistforening
(DNT) hadde fredag 29. november 2013 møte med politisk ledelse i Miljøverndepartementet
angående denne saken. Fra miljøverndepartementet deltok miljøvernminister Tine Sundtoft,
statssekretær Lars Andreas Lunde og politisk rådgiver Jens Frølich Holte sammen med
representanter fra embetsverket.

På møtet anmodet vi Miljøverndepartementet om å stoppe forsøket, med henvisning til
klagen sendt Sivilombudsmannen. Vi understreket ettertrykkelig at vi mener Forsøksloven
ikke gir hjemmel for forsøket. Allerede i møtet ga statsråden klar og tydelig beskjed om at
denne anmodning ikke vil bli etterkommet, og at tiltaket vil bli iverksatt etter varslet
framdriftsplan.

Det ble videre opplyst fra departementet at brev med informasjon om iverksettelse av
forsøket ville bli sendt ut førstkommende mandag, altså mandag 2. desember, og vi ble gitt
anledning til å gi innspill til dette brevet med frist mandag 2. desember klokken 14. Vårt
innspill ligger som bilag 1 i dette brevet. Her påpekes det på nytt at forsøket etter vår mening
er ulovlig. Vi reiste også spørsmål ved om rammeforskriften til bruk i kommunene har vært
gjenstand for en lovlig høring. Forsøket er også betydelig utvidet etter opprinnelig
høringsprosess.

Vårt brev til Sivilombudsmannen av 25. november 2013 er sendt i kopi både til
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Vi mener det derfor ikke
kan være noen tvil om at Miljøverndepartementet er kjent med vår klage og dens innhold.

Miljøverndepartementet har i dag, tirsdag 3. desember, sendt ut invitasjonen om å delta i
forsøksordningen. Dette brevet ligger som bilag 2. Vi fastholder vårt syn om at forsøket kan
være ulovlig, og mener etterfølgende kontroll bør iverksettes. Vi ber Sivilombudsmannen om
en rask avklaring av dette spørsmålet.
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Vennlig hilsen

……………………… ………………………
Nils Øveraas Lasse Heimdal
generalsekretær DNT generalsekretær FRIFO

………………………
Hilde Solheim
Direktør reiseliv og kultur Virke

Bilag 1: Brev til MD av 2. desember
Bilag 2: MD sin invitasjon om å delta i forsøksordning av 3. desember

Kopi: Miljøverndepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet


