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Melding om vedtak

Vår ref Deres ref:  Saksbehandler Dato

2014/2476/4 14/523 Lillian Helene Aasheim 18.09.2014

Merknader til forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift 
for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Ovenstående sak ble behandlet i kommunestyrets møte 16.09.14 og følgende vedtak ble fattet:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.09.2014

Vedtak (21 av 31 stemmer):
Nannestad kommune har følgende merknader til de foreslåtte endringer i ovennevnte lov:

Nannestad kommune mener at det ikke er ønskelig med endringer i lovverket som vil bidra til å
øke bruken av motoriserte farkoster ute i naturen. Den relative stillheten vi kan oppleve vil være
under et økende press, og selv om noen ønsker muligheten til fornøyelseskjøring i utmark, mener
Nannestad kommune at et frislipp av den typen regjeringen nå foreslår vil være til skade for
friluftslivet. Vi mener dette er et eksempel på at frihet for de få som ønsker snøskuterkjøring
truer friheten for de mange som ønsker å kunne nyte stille natur.

Nannestad kommune mener det er uheldig at regjeringen foreslår endringer uten å ha innhentet
kunnskap om konsekvenser av de foreslåtte endringer. Det foreligger ingen kunnskap om disse
konsekvenser og det er ingen analyse av hvilke konsekvenser overføringen av myndighet til
kommunene vil få. Vi mener et minimum av utredning bør ligge til grunn når slike endringer
foreslås. Det er ingen grunn til å tro at etablering av lovlige traséer for snøskuterkjøring vil
redusere problemet med ulovlig kjøring. Snarere vil legalisering føre til enda flere snøskutere og
ytterligere bidra til å øke den ulovlige kjøringen.

Spørsmålet om kontroll og sanksjonsmuligheter er ikke berørt i høringsdokumentet, men er lovet
i forbindelse med lovforslaget. Vi ser at allerede i dag har politiet ikke kapasitet til å kontrollere
ulovlig motorferdsel i utmark. Vi mener dette burde vært klarlagt i høringen.

En viktig kvalitet ved Nannestad kommune er tilgangen til friluftsområder i kort avstand fra



boområdene, sommer som vinter. Et viktig aspekt ved disse områdene er muligheten til å
oppleve naturen uten for mye forstyrrende elementer som for eksempel støy. Store deler av
friluftsområdene ligger innenfor støysonene fra lufttrafikken og har dermed en viss
støybelastning allerede. Denne støybelastningen er forstyrrende for manges opplevelse av
naturkvalitetene, og vi ønsker ikke ytterligere belastning med støy i våre naturområder.

Hans Thue
Fungerende ordfører

Vedtaket er Nannestad kommunes merknader til foreslåtte endringer i ovennevnte lov. 

Med hilsen

Lillian Helene Aasheim
rådgiver


