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Innspill til prosess om endringer i motorferdselloven 

Norsk Friluftsliv (tidl. Friluftslivets fellesorganisasjon) og Den Norske Turistforening (DNT) viser til 

klima- og miljøministerens beslutning om å stanse snøscooterforsøket , og at regjeringen isteden 

starter arbeidet med lovendring. I stortingsdebatten om representantforslaget fra Arbeiderpartiet og 

Venstre 19. juni var statsråden tydelig på ønsket om en ryddig lovprosess. Norsk Friluftsliv og DNT er 

glade for dette, og forventer dermed at det legges opp til en prosess der tingene tas i riktig 

rekkefølge og beslutningene tas på et solid kunnskapsgrunnlag. 

Friluftslivspolitikken må avklares først 

Regjeringen har varslet at den vil legge fram en stortingsmelding om friluftsliv, sannsynligvis våren 

2015. Norsk Friluftsliv og DNT mener denne stortingsmeldingen bør behandles av Stortinget før det 

gjøres endringer i norsk motorferdsellov, endringer som vil ha store konsekvenser for norsk friluftsliv. 

Først når de overordnede linjene for utviklingen av norsk friluftsliv er lagt, kan reguleringen av 

motorferdsel i naturen konkretiseres. 

Lovendringer må baseres på kunnskap 

Vi viser til regjeringsplattformens prinsipper om føre-var, forvalteransvaret og at regjeringen vil 

bygge sin politikk på respekten for kunnskap. Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper om 

kunnskapsgrunnlaget, føre-var, økosystemtilnærming og samlet belastning må også være førende for 

det arbeidet som skal gjøres. 

Regjeringen viste selv til behovet for å innhente ny kunnskap om virkningene for naturmangfold, 

friluftsliv og folkehelse da snøskuterforsøket ble iverksatt. Norsk Friluftsliv og DNT vil anmode 

departementet om å følge opp dette selv om forsøket nå er avsluttet, ved å utarbeide et godt 

kunnskapsgrunnlag før politikken eventuelt endres. Det er fullt mulig å innhente nødvendig kunnskap 

uten å gjennomføre nye forsøk. 

Norsk Friluftsliv og DNT viser også til at det er satt av 3 millioner kroner for 2014 til evaluering av 

snøscooterforsøket. Vi er kjent med at evalueringen ble stanset da forsøket ble avviklet. Vi ber 

departementet om å bruke disse midlene til å samle ny kunnskap om ulike sider rundt 

snøscooterspørsmålet på andre måter, slik at vi får et godt faglig grunnlag for debatten om en ny lov.  



Aktuelle temaer kan være å hente ut erfaringer fra utviklingen etter 2004 i de sju kommunene som 

var med i det opprinnelige forsøket. Her foreligger det bare evaluering av de første få årene. Et annet 

viktig tema er å innhente erfaringer med hvordan friluftslivsinteresser ivaretas i kommunal 

planlegging. Dette blir viktig dersom mer av snøscooterpolitikken skal legges ned til kommunalt nivå.  

Norsk Friluftsliv og DNT vil være konstruktive bidragsytere for å ivareta natur- og friluftsinteresser i 

lovprosessen framover, og bidrar gjerne med synspunkter og innspill i arbeidet videre. Vi ser frem til 

svar fra statsråden på videre prosess. 
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