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Vedrørende høring av forslag til forskriftsendringer for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag

Viser til Miljøverndepartementets forslag til forskriftsendrinuer fOrbruk av motorkjoretoyer
i utmark og islagte vann av 30.05.13. ref 12/3241.

NRL mener at motorferdsel i utgangspunkt ikke skal være tillatt, men at det åpnes for
nodvendig motorterdsel i forbindelse med utovelse av tradi.sjonelle næringer som cr basert pa
utnyttelse av utmark. som feks reindrillsnæringen, og for kjoring som er av samfunnsmessig
nytte.

NRI, er derfor svært negativ til departementets forslaa med å opprette en forsoksordning i

perioden 2014-2018 der kommunene kan etablere snoscooterloyper gjennom arealplanlegaing

etter plan- og bygningsloven. Det foreslas å gi unntak fra forbudel 0111motorferdsel i utmark

og islagte vann i motorferdselloven og naværende forskrift til denne. Sely om unntakene i all

hovedsak er knyttet til nyttekjoring, er NR1, redd for at mange kommunestyrer og fylkesting

ser mulighet til å realisere onsket om å etablere snoscooterloyper for fornoyelseskjoring, både

som tilbud til allmennheten og til bruk i reiselivssammenheng. Lokal forvaltning av

regelverket for motorferdsel vil resultere i utvanning av intensjonen i motorferdselloven, og

bidra til at antallet på snoscootere og barmarkskjoretoyer far en stor okning. noe som også

NIBR har fastslått i sine rapporter. Dette er noe som vil fore til neuative konsekvenser for

reindriften.

Om departementet etter horinusrunden velger å endre forskrift om motorferdsel i utmark

således som det !egtees opp ti! i forslanet som er pn henne, \-fl NRI. hre e at det under § 2

siste avsnitt tilfoyes i siste setning: og: eller at reindrifien har sannykkel Ibr den del som

berorer deres bruks- og inleresseomrade. Avsnittet blir saledes å lvde: Konnmmen kan ikke

trelle endelig vechak om snoseowerlorpe.fOr private og offendige grunneiere har saimykket

. for den del ar trasen soln gjelder deres eiendom og/eller at reindrilien har samlykket.lbr den

del som gjelder deres bruks- og omrader.
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NRI, krever også at §3 punkt b) endres til: legges i reinbencomradene wn den kan være til

skade

Med hilsen
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