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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT FOR BRUK AV 

MOTORKJØRETØY I UTMARK OG PÅ ISLAGT VASSDRAG 

 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til mottatt høringsbrev datert 30. mai 2013, og takker 

for muligheten til å komme med synspunkter. 

 

Vårt utgangspunkt er at vi er landsomfattende samarbeidsorgan for de interkommunale 

friluftsrådene med hovedoppgave å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv. Vi skal i 

følge vårt prinsipprogram fremme friluftsliv som lite ressurskrevende og miljøvennlig 

aktivitet som ledd i utvikling av bærekraftig livsstil. Friluftsliv som virkemiddel i 

folkehelsearbeidet er en viktig arbeidsoppgave som vi har stort fokus på. 

 

Det foregår nå et omfattende arbeid med tilrettelegging av turstier, turveger og skiløyper, og 

foreslås en dobling av innsatsen for bygging av nye gang- og sykkelveier i Nasjonal 

Transportplan. Bakgrunnen er bl.a de store folkehelseutfordringene knytta til inaktivitet. I alt 

for stor grad har vi tilrettelagt samfunnet - på skole, i arbeidsliv og på fritid - slik at det blir 

helseskadelig lite fysisk aktivitet i hverdagen. Betydelige ressurser brukes nå på å rette opp 

dette. Stress og støy skaper også uhelse i befolkningen, og naturområder med fravær av støy 

er verdifulle. 

 

I dette perspektiv ser vi ikke grunn til å utvide forsøkene med fornøyelseskjøring med 

snøskuter i utmark. I den grad det likevel åpnes for utvida forsøk, er det viktig å gjøre forsøk 

på avgrensa traseer og i områder der det ikke er til ulempe for det alminnelige friluftslivet. 

Det er i tillegg til evaluering av virkning på naturmiljø viktig at en evaluerer hva åpning for 

fornøyelseskjøring fører til av endringer i fysisk aktivitet i aktuell befolkning. 

 

FL mener snøskuter i mange tilfeller er et effektivt nytteredskap for transport, 

løypepreparering m.m. og at det bør være et enkelt og lett forståelig regelverk for slik 

nyttebruk. Vi støtter de endringsforslagene som bidrar til det. 

 

Vennlig hilsen 

Friluftsrådenes Landsforbund 

 

Henry Tendenes 

styreleder 

Morten Dåsnes 

daglig leder 

http://www.friluftsrad.no/
mailto:friluft@online.no
mailto:postmottak@md.dep.no

