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Til miljøvernminister 
Hei følger litt med på debatten om lemping på snøscooter kjøring ,jeg er varig bevegelseshemmet  på 
grunn av sykdom . Og har de siste seks år hatt disp til å kjøre til min hytte ,men bare etter bestemt spor  
Det kunne vert litt greit å fått kjøre litt på andre plasser for vi som ikke er funksjonsfriske kan jo ikke bare 
gå hvor vi vil i naturen hverken sommer eller vinter .De tre første år med disp fikk vi kjøre oppmerkede 
skiløyper og da kom vi jo oss andre plasser å ikke bare samme spor .Sendte søknad til 
langsuanasonalparkstyre om å få kjøre noen turer der fikk to turer mot meldeplikt ,en i 2013og en 2014 
ble ikke benyttet for det var bare frem til hytta. Har vert fint å få kjøre bestemte mål etter sporet som de 
som har leiekjøringsløyve for om jeg  eller andre bevegelseshemmede kjører noen få turer der i fint vær 
.Blir det likevel lite i forhold til løypekjøringen til turistforeningen og de som har leiekjøring .Håper det 
kan bli mulig å få kjøre litt friere om ikke annet i samme spor som de som har leiekjøring .Vi som har 
funksjonsnedsettelse drar jo ikke på de høyeste topper og ikke løssnøkjøring for moro skyld vi har 
scooter for å komme oss litt ut på vinteren for å slippe å bare være inne .Ble henvist til leiekjører om vi 
ville ut andre steder er jo ikke så veldig hyggelig å ha med ha med fremmede når man skal ut en liten tur 
.Alt må jo planlegges nøye om man skal leie transport .Håper i den nye lov om motorferdsel blir lempe på 
restriksjonene litt ekstra for bevegelseshemmede med litt friere motorferdsesel i utmark ,og å slippe å 
måtte søke hvert tredje år med legeattest . For er du varig bevegelseshemmet så er det for resten av 
livet. 
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