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Oslo, 21. juni 2016

Miljødirektoratet

Forslag til forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven § 12 b –
høringsuttalelse
Vi viser til deres brev av 15.4.2016 angående høring av forslag til forskrift om overtredelsesgebyr
for visse overtredelser etter motorferdselslovgivningen, (deres ref 2015/5409).
Norsk Friluftsliv representerer de 16 største friluftslivsorganisasjonene i Norge med til sammen
over 940.000 medlemskap. En av hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta
allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder lover og
regler som regulerer friluftslivet rammebetingelser.
Norsk Friluftsliv er som kjent sterk motstander av økt motorferdsel i norsk natur, herunder
muligheter til fornøyelseskjøring med snøscooter etter fastsatte traseer. Årets
snøscooterkontroller viser at det foregår svært mye ulovlig kjøring med snøscooter i store deler
av landet. Det er derfor et sterkt behov for både mer kontroll og andre virkemidler for å hindre
ulovlig kjøring.
Miljødirektoratet legger til grunn at strafferettslige reaksjoner fortsatt skal være hovedregelen ved
overtredelse av loven og at grensa for hvilke overtredelser som skal møtes med
overtredelsesgebyr, bør settes relativt lavt. Norsk Friluftsliv er enige med direktoratet i dette, men
det forutsetter at alvorligere overtredelser faktisk blir anmeldt til politiet og at disse blir fulgt opp
med strenge reaksjoner.
Norsk Friluftsliv støtter forslaget om ny forskrift om overtredelsesgebyr for visse overtredelser av
motorferdselslovgivningen. Overtredelsene gjelder blant annet unnlatelse av å etterkomme pålegg
om å vise fram gyldig førerkort, nødvendig tillatelse og utfylt kjørebok og kjøring på dager eller
tider på døgnet der dette ikke er tillatt. Vi mener imidlertid at størrelsen på overtredelsesgebyrene
med fordel kunne vært satt vesentlig høyere.
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