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Direktoratet for naturforvaltning
7485 TRONDHEIM
Oslo, 13.12.2002
ENDRING AV NASJONAL FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORFERDSEL I UTMARK
OG ISLAGT VASSDRAG - HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til Deres brev av 15.11.2002 angående høring av forslag til endring av nasjonal forskrift for
bruk av motorferdsel i utmark og islagte vassdrag.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de tolv største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen nesten ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å
ivareta allemannsretten og det enkle tradisjonelle (ikke-motoriserte) friluftslivets vilkår i Norge.
Den generelle samfunnsutvikling fører imidlertid til et stadig sterkere press på naturen. Mulighetene
for å drive friluftsliv svekkes kontinuerlig ved at attraktive naturområder reduseres i størrelse og
kvalitet, og gjenværende områder gjøres vanskeligere tilgjengelig. Blant annet har inngrepsfrie
naturområder i Norge blitt redusert dramatisk i løpet av de siste 100 årene som følge av ulike typer
utbygginger og inngrep. Det er derfor svært viktig at vi nå tar vare på de naturverdiene som fortsatt
finnes, både i og utenfor inngrepsfrie områder, blant annet for å ivareta friluftslivet som er en del av
norsk kulturarv og som en del av det helseforebyggende arbeidet i Norge.
Områder for øvelseskjøring
Samferdselsmydighetene ønsker å innføre et påbud om obligatorisk kjøreopplæring for
snøskuterførere, noe som skal bidra til å begrense ulykker og miljøbelastninger ved bruk av
snøskuter. Et slikt påbud om obligatorisk opplæring for bruk av snøskuter krever områder for
øvelseskjøring i terrenget. Det er derfor foreslått en et nytt punkt h i forskriftens § 3: ”praktisk
kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for beltemotorsykkelførere.
Områdene fastsettes av fylkesmannen etter forslag fra kommunene”.
FRIFO støtter en slik endring under forutsetning av at det tas hensyn til følgende momenter:
•
•
•
•
•

Antall områder for opplæring begrenses til et minimum.
Områdene må ikke legges til mye brukte friluftslivsområder eller sårbare naturområder.
Legges i størst mulig grad til etablerte anlegg for motorsport.
Øvingsområdet skal ikke brukes til annet en obligatorisk opplæring i tråd med lærerplanen.
Opplæringen legger stor vekt på gjeldene lovverk.
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Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO): Den Norske Turistforening, Norges Folkesportforbund,
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges KFUK-Speidere, Norges KFUM-Speidere, Norges Orienteringsforbund, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Norske 4H, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening
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•
•

Opplæringen legger stor vekt på forståelse av hvorfor det er viktig å begrense
motorferdselen i utmark til et minimum.
At natur- og friluftslivsorganisasjoner (for eksempel gjennom Forum for natur og friluftsliv)
gis anledning til å uttale/involvere seg i lokaliseringen av slike områder.

Endringer i rapporteringsbestemmelsene
I henhold til nasjonal forskrift § 7 siste ledd må kommunen to ganger i året sende fylkesmannen en
oppgave over saker etter forskriftens §§ 5 og 6 (hva kommunen kan gi tillatelse til).
I KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) stilles det i dag krav om rapportering om tilsvarende
opplysninger. For å unngå dobbeltrapportering fra kommunene foreslås det en endring av Nasjonal
forskrift § 7 siste ledd til: ”Kommunen skal rapportere behandlingen av saker etter §§ 5 og 6.
Miljøverndepartementet fastsetter rapporteringsform. Rapporteringsplikten kan utvides til også å
gjelde andre forhold vedrørende motorferdsel”.
En slik endring fører til at det er departementet som fastsetter rapporteringsmåten.
FRIFO har ingen motforestillinger mot en slik endring forutsatt at dette ikke svekker
rapporteringsplikten fra kommunene.
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