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Vi viser til oversendelseav 10.07.14med forslagtil endringeri motorferdsellovenog forskrift
for motorkjøretøyeri utmarketc.

Innhold i forslaget

Bakgrunn
Klima-og miljødepartementet(KLD)har sendtpå høring forslagtil endringer i
motorferdselloven(1977)og tilhørendeforskrift (1988).Det foreslåsat kommunenegis
adgangtil å etablere snøscooterløyperfor fornøyelseskjøring.KLD foreslårat det inntas en ny
bestemmelsei loven som gir hjemmelfor å gi forskriftom adgangtil å etablere
snøscooterløyper.Lovbestemmelsenfastsetterat løypeneskal angis i arealplaneller
reguleringsplanog inneholderde viktigsterammenefor kommunenesplanlegging,herunder
bestemmelserom hvor løypenekan leggesog hvilkehensyn kommuneneskal ta for å sikre
tilstrekkeligivaretakelseav friluftslivog naturmangfold.KLD foreslårvidere at det gjøres
enkelteandre endringeri motorferdsellovensom følge av den nye forskriftshjemmelen.

Betingelser
Det stilleskrav til plasseringav løypene,bl.a. at... løypeneikke kan legges i verneområder,
foreslåtte verneområdereller nasjonalevillreinområder.Løypeneskal ikke voeretil vesentlig
skade eller ulempefor reindnfien eller kreve terrenginngrep.I planarbeidet skal kommunene
ta hensyn til støy og andre ulemperfor frilufisliv, naturmangfold,bolig- og hytteområder,
kultunninner og la.tlturrniljø.I planforslagetskal kommunenutrede virkningenløypene vil ha
for friluftsliv og naturmangfild iplan- og influensområdet,samt kartleggeog verdsette
friluftslivsområdeneder løypeneplanlegges og vurderebetydningenav disse områdeneopp
mot øvrigefrilujislivsområder i kommunen.

Bestemmelserom kjørefartog kjøretiderkan fastsettesi forskrift.Kommunenbør gi
bestemmelserom rasting. I tilleggkan det fastsetteskrav om brukerbetaling.Kommunenkan
begrensebruken av løypenetil bestemteformåleller grupperså lenge dette ikke stridermot
andre rettsregler, slik somprinsippetom ikke-diskrimineringi EØS-avtalen.Kommuneneskal
i planarbeidetta hensyn til støyog andreulemper, samt sikkerhetfor de som kjører og andre.
Kommunenkan ikke treffe vedtak om snøscooterløypeover en eiendom før grunneierhar
samtykkettil slik løype.
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Klageoginnsigelse
Kommunensvedtak om trasé for snøscooterløypeog bestemmelserom bruk av slike løyper
kan påldages.Fylkesmannener klageinstans.I tilleggkan innsigelsefremmesetter reglene i
plan- og bygningsloven§ 5-4. Detteinnebærerat berørtstatligogregionaltorgankanfremme
innsigelsetil forslagtil kommuneplanensarealdelog reguleringsplani spørsmålsomer av
nasjonalellervesentligregionalbetydning,ellersomav andregrunnerer avvesentligbetydning
forvedkommendeorganssaksområde.Støyeller andrenegativevirkningerfor lokalt friluftsliv
kan også gi grunnlag for innsigelseetter plan-og bygningsloven§ 5-4 første ledd.Ved
behandlingav innsigelsessakerkan departementetprøve alle sider av saken.

Tekniskekravtil snoscootere
Departementetpeker på utfordringenemed snøscooterei utmark er støy, lukt og ulovlig
frikjøringi fjellsidermv. Gradenav utfordringkan være knyttet til snøscooternestekniske
utforming.Det pekespå at støy og eksos vil kunnereduseresmed nye motorer.
Krav til motorstyrkeog kamhøydevil kunne begrenserisikoatferd,høy fart, kjøringutenfor
løypeneog klatring i bratte fiellsider.Andre virkemidlerkan tenkes å være mer effektivefor å
forhindreulovlig kjøring. Her pekes på økt kontrollog strengerestraffesanksjoner
(inndragningav kjøretøy,høyere bøtenivå).

Kontrollogsanksjoner
Departementetviser til tiltak som krav om kjørebok,høyerebøtenivå,prikkbelastningi
førerkort,muligheterfor inndragningav kjøretøyog krav om tydeligerekjøretøyregistrering.
Det opplysesat konfroll-og sanksjonsmulighetenevil bli vurdert i forbindelsemed utforming
av lovforslaget,men det foreslås ikke konkretebestemmelserom dette i høringsforslaget.

økonomiskeogadministrativekonsekvenser
Foreslåtteendring innebæreren betydeligutvidelsei adgangtil bruk av snøscooteri utmark.
For å sikre at hensynet til friluftslivog naturmangfoldivaretasvil det være økt behov for
kontroll, i samarbeidmellom Statensnaturoppsyn(SNO) og politiet. Det pekespå at en
velfungerendeoppsyns-og kontrolltjenesteforutsettervidereveiledningog informasjonfra
miljøforvaltningen(Miljødirektoratet/Fylkesmannen)til kommuner.Styrketkontroll i regi av
SNOog politi, og styrkingav veiledningsfunksjonenhos Miljødirektoratetog Fylkesmannen,
krever økte midler.

Fylkesmanneni Nord-Trøndelagsinuttalelsetil forslaget

Generelt
Fylkesmannenkonstatererat foreslåtteendringerinnebæreren betydeligutvidelseav
adgangentil motorferdseli utmark på snøføre.Framlagteforslagvil innebæreen vesentlig
liberaliseringi forholdtil nåværenderegelverkog slik sett være utfordrendefor viktige
miljøinteresser,herunderhensynet til sårbaredyrearter,økt motorferdseli urørte
naturområder,hensynet til tradisjonelt friluftslivog redusertmulighettil å kunne oppleve
stillhet (fraværav støy). Stillhetopplevessomet viktig knapphetsgodeav mange i dag.
Forslagetvil videre også kunne medføre negativekonsekvenserfor reindriftsnæringenog
andre sørsamiskeinteresser.

Næringsutvikling
Fylkesmannenkonstatererimidlertidogså at forslagetrepresentererpositivemuligheterfor
reiselivsbedrifterog næringsaktivitet,eks. snøscooterturisme.Flere kommuneri vårt fylkeer
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tynt befolketog har derforet begrensetnæringsliv.Foreslåtteendringvil slik sett kunne få
positivevirkningerog styrkenæringsgrunnlagog bosetting i flere utkantkommuner.

Reindrift
Nord-Trøndelager et viktig fylke for reindriftsnæringog andre sørsamiskeinteresser.
Fylkesmannenregistrererat begrepet«ikkevære til vesentlig skadeeller ulempe for
reindriften»i lovensny § 4a fierde ledd, samsvarermed ordlyden i reindriftslovens§ 63 første
ledd. Etter vår vurderingvil dettekunne være konfliktskapendeda innholdet i begrepetmå
vurderesut fra skjønn i hvert enkelt tilfelle. I forholdtil reindriftslovensbestemmelserer det
jordskifterettensom er gitt kompetansetil å avgjørehvorvidtet tiltak er «til vesentlig skade
eller ulempe».Det savnesderfor en presiseringi forskriftenav hva som legges i begrepet.
Alternativtkan forskriftenanvisede reinbeitearealeneder det normalt ikke skal legges løyper.
Fylkesmannenforeslårderfor følgendetillegg til § 4a fierde ledd: «Kommuneneskal ta
spesiellehensyn til viktigevinterbeiteområderfor reindriftved etableringav løyper».

På bakgrunnav de konsekvenserframlagteforslagvil kunne innebæreav forstyrrelserog
andrenegativekonsekvenserfor reindriftsnæringen,er det noe forbausendeat de ulike
reinbeitedistrikteneikke er tatt med som høringspart.

Grunneierssamtykke
Fylkesmannenvil peke på at snøscooterkjøringogså vil kunne foregå i områdermed flere
rettighetshavereog interesser(ny § 4a, 7.ledd).Forslagetpresisererat kommunenikke kan
treffe vedtak om snøscooterløypeover en eiendomfør grunneierenhar samtykket.
Kravet gjelderbåde offentligeog private grunneiere.Dette er et viktig og sentraltpunkt for å
kunne lykkesmed å etableresåpassomfattendeløypeetableringsom forslagetåpner opp for.
Fylkesmannenslutter seg derfortil presiseringensom er gitt i dette leddet.

Isfiskelayper
Dagens forskrift § 8 gir Fylkesmannenmyndighettil å leggeut løyper for isfiskeløyperetter
forslag fra kommunen,i områderder Miljødirektoratethar åpnet for det. Det foreslåsnå å
opphevedennebestemmelsen.I Nord-Trøndelager det i dag fire kommunersom har fått lagt
ut isfiskeløyperetter § 8. Fylkesmannener enigmed KLDom at denne bestemmelsenvil
miste mye av sin praktiskebetydningdersomforslagenetil endringeri motorferdsellovog
forskriftvedtas.Da vil etableringav slike løyperkunne gjennomføresgjennomforeslåtte
hjemmel i § 4a, og her kan brukenavgrensestil isfiskeformål.Som KLDpeker på vil det
kunne ta noe tid for kommuneneå innrette seg etter en eventuellendring.Fylkesmannen
mener derfor at det er behov for overgangsbestemmelseri en viss periode.Ut fra vår erfaring
med rullering av forskrifterfor eksisterendeisflskeløyper,foreslårvi at en slik
overgangsperiodebegrensestil fire år.

Avgrensingtil bestemtebrukergrupper- betaling
Fylkesmannener av den oppfatningat et løypenettfor snøscooterkjøringikkeuten videre vil
genere inntekterfor grunneiereog andre.Det kan bli krevendeå få til et fungerende
betalingssystem.Det er derforviktig å legge til rette for å utvikle gode reiselivsproduktlokalt
som i sin tur kan føre til lokalverdiskapingknyttet til snøscooterkjøring.

Tekniskekravtil snascootere
Fylkesmannenmener at tekniskekrav til snøscootere,f.eks. reguleringav støy, eksos,
kamhøydepå belte etc. bør skje sentraltgjennomden generellekjøretøylovgivningen.
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Kontrollogsanksjoner
Fylkesmannenmener at det vil være et behov for økt kontroll fra politiet og SNO.
Inndragningav kjøretøyer allerede et benyttetvirkemiddelved ulovligkjøring og har
erfaringsvisen preventiveffekt. Det vil viderevære behov for sanksjonerved overtredelseav
regelverketfor slike snøscooterløyper.Høytbøtenivåog prikkbelastningpå førerkortetvil
erfaringsvisvirke preventivt.

Økonomiskeogadministrativekonsekvenser
Fylkesmannenmener at forslagetvil medførebetydeligøkt behov for kontrollog sanksjoner.
Det forutsettesderforat politiet og SNO får tilførtnødvendigeressursersom følgeav dette.
Det bør presiseresoverforkommuneneat de i sinplanprosessinnhenternødvendigeinnspill
fra politiet og SNO. I de tilfeller løypenegår innmot riksgrensen,bør innspillogså innhentes
fra tollvesenet,slik at en unngår planleggingav traseer som er vanskeligå kontrollere.

For kommunenesdel, vil forslagetmedførekravtil kartleggingog konsekvensvurderinger,
samtbehov for administrativeressurser.Fylkesmannenvil tilrå at det tilføresressurserslik at
nødvendigkartleggingpå miljøområdetkan la seg gjennomførei tråd med forslagetog de
behov Fylkesmannenhar påpekt mht. naturmangfoldlovensbestemmelser.Fylkesmannens
rolle og ansvar på områdetvil bety økt behov for ressurser til saksbehandlingog informasjon.
Fylkesmannenvil for sin del grovt anslå dette til minimum0,5 årsverk,

Forholdettilviktigemiljointeresserog naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven(NML) § 8 uttrykkerat offentligebeslutningersomberører
naturmangfoldskal bygge på vitenskapeligkunnskapsamt generasjonerserfaringer,herunder
samiskbruk.

Naturmangfoldetberøres av snøscooterløyperi første rekke av selveferdselensamt støy,men
også kjøreskaderved dårlige snøforholdog snøsmelting.For at riktige miljøparametere
kartlegges/vurderes,foreslårvi at dette tas inn i forskriften.Framlagteforslagomhandleri
liten grad den samledebelastningenet områdeutsettes for som følgeav en eller flere
snøscooterløypersom lovforslagetåpner forjf. NML § 10.Et tillegg i forskriftenom
tidsavgrensningfor løypenseksistensvil gjøredet mulig å justere krav for å forebyggeeller
avbøte eventuellenegativevirkningerav løypen,jf. NML §§ 9-12.

Inngrepsfrienaturområder
Bevaringav gjenværendeinngrepsfrienaturområderhar vært et prioritertnasjonaltmiljømål.
Slikeområdermed større sammenhengendearealav naturområderuten tyngre tekniske
inngrephar stor betydningfor opprettholdelseav naturligeøkosystemerog biologisk
tnangfold.Videre er slike områderviktig for tradisjoneltfriluftslivog opplevelseav stillhet.
Fylkesmannentilrår på dennebakgrunnat det bør tas inn en bestemmelseom at
snøscooterløypertil rekreasjonskjøringbør unngåsi Villmarkspregedenaturområder
(områdermer enn 5 km fra tyngre tekniskeinngrep).

Stoy
Støyer en sentralproblemstillingi forholdtil motorferdseli utmark,herundermulighetentil å
oppleve stillhet (fraværav støy). Stillhetopplevesav mange i dag som et viktig
knapphetsgode,og som også synes å bli viktigerei deler av reiselivsnæringen.Også KLDer
opptatt av dette forholdetog uttaler i høringsbrevetbl.a: "...En markertøkt motoriseringav
norsk utmark er detfor ikke ønskelig og vil kunnefå betydeligenegativekonsekvenserfor det
tradisjonellefriluftslivet og mulighetentil å oppleveuberørt,stille natur" , og uttaler
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videre bl.a: ..."Selv om lovforslagetlegger til rettefor en viss åpningfor motorisertferdsel
tilfornøyelsesformål, er detfortsatt et mål å begrensemotorferdseli utmark mest mulig.Det
er detfor vesentligat det settes klare rammerfor adgangentil å åpne oppfor
snøscooterkjøring,herunderat slik kjøring bare skal skje i nærmerefastsatte løyper"....

Fylkesmannenslutter seg fullt ut til dette og tilrår at hensynet til opplevelseav stillhet
kommertydelig fram i en ny forskriftog eventuelti tilhørenderetfflingslinjer/rundskriv.
Dagensretningslinjerog veiledere for støy oppfattesikke som tilstrekkeligevirkemidlernår
det kommertil utfordringermed støy fra snøscootereute i naturområder.

Informasjonog veiledermateriell
Regelverketfor motorferdseli utmark oppfattesi mange sammenhengersom komplisertog
vanskeligå tolke. I rollen som veileder og klageinstansovenforkommunerog andre
brukergrupper,erfarerFylkesmannendisse problemstillingenenesten daglig.

Gjeldendehovedveilederfor motorferdseli utmark, T-1/96,er gammel (nyereveilederT-6/09
gjelderkun de endringersom ble gjort i forskrifteni 2009).Det er derforet klart behov for
revisjonav T-1/96, ikke minst sett i lys av den tekniskeutviklingenav terrenggåendekjøretøy
og den sterkeøkningeni antall kjøretøy,både snøscootere,ATV'er og andre terrenggående
kjøretøy.Dette har medført at problemstillingenemht. til motorferdseli utmark i dag ofte er
helt andre enn de som var aktuelle for 20 år siden.

Med hilsen

BjørnarWiseth (e.f.) ØysteinLorentsen
Miljøverndirektør Seniorrådgiver
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