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Høring av forslag til endringer i motorferdselregelverket med
videre
 bruk av el-sykler i utmark, høringsnotat fra Miljødirektoratet
 persontransport i utmarksnæring, høringsnotat fra KLD
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) sender Miljødirektoratet på høring følgende:

1. El-sykler i utmark: Høring av forslag til endringer i markaloven, forskrift om bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, verneforskrifter og friluftsloven
om bruk av el-sykler i utmark
Klima- og miljødepartementet har i brev av 26. oktober 2015 gitt Miljødirektoratet i oppdrag å
utarbeide et høringsbrev med forslag om å tillate motorferdsel ved bruk av el-sykler i utmark
innenfor visse rammer, samt vurdere hvilke lov- og forskriftsendringer som er nødvendige for å
gjennomføre en slik oppmykning.
I tråd oppdraget sender Miljødirektoratet nå på høring forslag til endringer i lov om naturområder i
Oslo og nærliggende kommuner (markaloven), forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag og verneforskrifter. Miljødirektoratet fremmer i høringsbrevet også forslag til en
endring i friluftsloven § 4.

2. Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift om bruk
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som åpner for å kunne tillate
persontransport i utmarksnæring
I juni 2015 vedtok Stortinget endringer i motorferdselloven som åpner for at kommunen kan
fastsette snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Stortinget traff samtidig et anmodningsvedtak der
Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift å gi kommunene anledning til å gi tillatelse til bruk av
motorkjøretøy på vinterføre til transport av personer, materielle og utstyr i forbindelse med
utmarksnæring. Regelverket åpner i dag for at kommunene kan gi tillatelse til transport av materiell
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og utstyr, men Stortingets anmodning gjelder også transport av personer.
Klima- og miljødepartementet har med bakgrunn i dette utarbeidet et høringsnotat om behov for
endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag for å åpne for
persontransport i utmarksnæring. Departementet har bedt Miljødirektoratet om at denne høringen
sendes samtidig med høringen om bruk av el-sykler i utmark.

Vedlagt følger høringsnotater til hvert av forslagene.
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslagene også bør
forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista.
Høringsnotater og skjema for å gi tilbakemelding finner du også på www.miljodirektoratet.no/under
høringer.
Det er også mulig å sende inn høringskommentarer pr. e-post til post@miljodir.no eller per brev til
Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet/e-post med vår
referanse 2015/11684

Høringsfrist er 4. mars 2016.
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Vedlegg:
1. Høringsnotat – høring av forslag til endringer i markaloven, forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og friluftsloven om bruk av el-sykler
2. Høringsnotat – om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
vassdrag – adgang til persontransport i utmarksnæring
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Bad, park og idrett
Den norske turistforeningen
Finnmarkseiendommen
Foreningen Fjellfanten
Framtiden i våre hender
Friluftsrådenes landsforbund
Greenpeace Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landbruksdirektoratet
Løvenskiold Skog
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
NHO Reiseliv
Norges Bondelag
Norges Cykleforbund
Norges fjellstyresamband
Norges Hyttelag
Norges Hytteforbund
Norges Idrettsforbund og olympiske komite
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norske Reindriftssamers landsforbund
Norsk allmenningsforbund
Norsk folkehjelp
Norsk friluftsliv
Norsk organisasjon for Terrengsykling (NOTS)
Norskog
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Regjeringsadvokaten
Syklistenes landsforening
SABIMA
Sametinget
Statskog SF
Utmarkskommunenes sammenslutning
Vegdirektoratet
Verneområdestyrene
Villreinnemndene
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Villreinrådet i Norge
WWF-Norge
Økokrim
Østmarkas venner
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