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Oppdrag om utarbeidelse av høringsbrev om catskiing og el-sykler  

Vi viser til direktoratets oversending til departementet av faglig tilrådning om bruk av 

el-sykler i utmark (26. mars 2015) og om catskiing (16. april 2015). 

 

Direktoratet tilrår at det gjøres regelverksendringer som åpner for avgrenset bruk av el-

sykler i utmark. Direktoratet frarår at det åpnes for catskiing i Norge, men uttaler at det 

dersom slik åpning likevel gjennomføres, bør det avgrenses til områder som ligger i 

nær tilknytning til etablerte alpinanlegg.  

 

Dagens forbud mot el-sykler i utmark følger av det generelle forbudet mot motorisert 

ferdsel i utmark i motorferdselloven. I tillegg er det egne bestemmelser om 

motorferdsel i utmark i markaloven og i verneforskriftene for verneområdene. Blant 

annet på bakgrunn av direktoratets tilråding mener departementet at det bør 

gjennomføres en oppmykning av reglene for bruk av el-sykler i utmark, for eksempel 

slik at el-sykler som anses som sykler etter kjøretøyforskriften som utgangspunkt skal 

tillates på veg og sti i utmark, herunder i Marka og i verneområder, i samme 

utstrekning som vanlige sykler.  

 

Departementet ber om at Miljødirektoratet: 

 



Side 2 

 

 utarbeider et høringsbrev med forslag om å tillate bruk av el-sykkel i utmark 

innenfor visse rammer og vurderer hvilke lov- og forskriftsendringer som er 

nødvendige for å gjennomføre en slik oppmyking 

 sender forslaget på høring så snart som mulig høsten 2015  

 sammenstiller høringsuttalelsene og gir en tilrådning til departementet.   

 

Når det gjelder catskiing noterer departementet at direktoratet mener hensynet til 

friluftsliv, naturmangfold og sikkerhet taler imot at dette skal tillates. Departementet 

mener likevel at et forslag om en viss åpning for slik motorisert ferdsel bør sendes på 

høring. Departementet viser også til Prop. 35 L (2014-2015) kap. 5.1.3 side 21 der det 

varsles et eget høringsbrev om dette. Vi ber om at det høres både et forslag der åpning 

for catskiing avgrenses til eksisterende skisentre, og et forslag der det ikke foreligger 

en slik begrensning. I høringen bør også en vurdering av hensynet til turist- og 

reiselivsnæringen inngå, idet en åpning for catskiing vil kunne ha både positive og 

negative virkninger for denne næringen. En eventuell åpning for catskiing bør trolig 

forankres i motorferdselloven. Catskiing bør ikke tillates i verneområder. 

 

På denne bakgrunn ber departementet om at Miljødirektoratet:  

 

 utarbeider et høringsbrev med forslag til endringer i reglene for motorferdsel i 

utmark slik at catskiing tillates innenfor visse rammer 

 sender forslaget på høring så snart som mulig høsten 2015 

 Sammenstiller høringsuttalelsene og skriver tilråding til departementet innen 1. 

mars 2016. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Øivind Dannevig (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Hege Feiring 

 seniorrådgiver 
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