
DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Klima- og miljødepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

Deres ref Vår ref Dato

14/523 14/3154- tt‘k 09.2014

Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motor-
ferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag

Vi viser til Klima- og miljødepartementets ekspedisjon av 10. juli 2014.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har følgende generelle kommentarer til saken:

Det framheves i høringsnotatet at økt støy og trafikkbelastninger i utmark er sårbart for natur-
mangfold, negativt for friluftsliv og for dem som utsettes for støy som følge av slik ferdsel.
Videre framheves at en markert økt motorisering av norsk utmark kan få betydelige negative
konsekvenser for det tradisjonelle friluftslivet og for folks mulighet til å oppleve uberørt, stille
natur. Det er derfor positivt at det fortsatt er et mål å begrense motorferdsel i utmark mest
mulig, selv om lovforslaget legger til rette for en viss åpning for motorisert ferdsel til
fornøyelsesformål. Eksponering for støy har generelt en negativ innvirkning på helse og
trivsel. Vi merker oss at Miljødirektoratet skal utarbeide veiledningsmateriale med føringer og
anbefalinger for for hvordan støy skal behandles i planleggingen av snøscooterløyper.

HOD vurderer at lovendringsforslaget setter klare rammer for adgangen til å åpne opp for
snøscooterkjøring bl.a. ved at slik kjøring skal skje i fastsatte løyper, at det er absolutt forbud
mot kjøring i nærmere spesifiserte områder, bl.a. skredutsatte områder, og at kommunene må
ta hensyn til virkninger for friluftsliv, naturmangfold, hytteområder, kulturminner og
kulturmiljø. Forslagets bruk av plansystemet og prosessregler etter plan- og bygningsloven,
bl.a. for å angi løypetraseer og for saksbehandling i kommunene, anses som viktig.

Helse- og omsorgsdepartementet har for øvrig ingen merknader til endringsforslagene til Lov
om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselsloven), eller til endringsforslagene til
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forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for motor-
kjøretøyer i utmark, etc.).

HOD gjør oppmerksom på at høringsforslaget er oversendt til Helsedirektoratet som vil avgi
eventuell uttalelse direkte til Klima- og miljødepartementet.
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