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Høringsuttalelse - Vedr. bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om 

motorferdsel i utmark og vassdrag.  

 

 KMKL ESARK-03-201301172-104 

 

Hva saken gjelder:  

Det vises til oversendelse fra Klima- og miljødepartementet vedr. høring av forslag til endringer 

i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og 

forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

(forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc.) med høringsfrist 19. september 2014.  

 
Vurdering: Grønn etat vurderer det som lite aktuelt å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i 

Bergen kommune. I de høyereliggende fjellområdene hvor det i snørike vintre ligger snø i 

lengre perioder, som Gullfjellsområdet og Vidden, er det store brukerinteresser for friluftsliv. 

I disse områdene er vi av den klare oppfatning at bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring vil være til 

betydelig ulempe for friluftslivinteressene. Deler av disse områdene klassifiserer for øvrig som INON 

områder, hvor det er ønskelig å opprettholde et villmarkspreg og hvor det av den grunn ikke bør tillates 

motorisert ferdsel. 

 
Konklusjon: På grunn av klimatiske forhold anses forslagene til endringer i lov om motorferdsel i 

utmark og vassdrag for å være lite relevante for Bergen kommune sin del. I områder hvor det 

periodevis ligger nok snø til at snøscooterløyper teoretisk sett kan etableres, er vi av den klare oppfatning 

av at friluftslivet må skjermes for ulempene som scooterkjøring vil medføre. Da det i Bergen i vanlige 

vintre kun er mulig å bedrive (snøbasert) vinterfriluftsliv i en begrenset tidsperiode og ved noen få 

lokaliteter, mener vi at hensynet til utøvere av ikke-motorisert friluftsliv må ha forrang. 

 

Byråden stiller seg bak vurderingen og konklusjonen fra fagetat.   

 

Vedtakskompetanse: 

Iht. Byrådets fullmakter, vedtatt av bystyret i sak 294-13 i møte 18. desember 2013, del 1: Byrådets 

generelle fullmakter, § 7 «Høringsuttalelser»: «Byrådet selv avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen 

kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis 

av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til 

orientering». Saken ansees ikke å være av prinsipiell karakter.   

 

Byråden for sosial, bolig og områdesatsing innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 

Bergen kommune ber om at Klima- og miljødepartementet legger til rette for at utøvere av ikke-

motorisert friluftsliv må kunne få forrang når vinterfriluftsliv av klimatiske forhold er begrenset i tid og til 

få lokaliteter.  

 

Dato: 09. september 2014 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 

Eiler Macody Lund 

byråd for sosial, bolig og områdesatsing  
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Vedlegg:  

Høringsuttalelse datert 280814 


