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Tidslinje 
• 1988: Forbud mot «fornøyesleskjøring» i utmark, med unntak for 

Finnmark og Nord-Troms 

• 2001: Forsøksordning med 8 kommuner (inklusive Kautokeino) 

– 7 deltok, hvorav 2 valgte å ikke opprette løyper og 1 valgte å kun 

opprette 1 løype 

• 2005: Evaluering av forsøket (tre sesonger i fire kommuner) 

– Mål 1: Ikke redusert støy- og trafikkbelastning totalt sett, nye 

kjøreformål, har hatt kanaliseringseffekt 

– Mål 2: Redusert kjøring i sårbare områder, men fremdeles problem 

– Mål 3: Pbl sikrer i viss grad helhetlig vurdering av interesser 

• 2013 mai: Nytt forsøk iverksatt, omfang utvidet fra 40 til 108 

kommuner, kombinert med høring om endring av regelverk 
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Tidslinje 2 

• 2014 mai: Grunnloven endret 

• 2014 juni:  

– Sivilombudsmannen konkluderer med at 2013-forsøket ikke er i tråd 

med forsøksloven – Regjeringen avslutter forsøket. Svært mange 

(alle?) kommuner har utarbeidet lokale forskrifter 

– 2001-forsøket avvikles også, ingen ny evaluering 

– Stortinget behandler dok. 8 forslag (Innst. 309 S, 2013–2014) 

– Høringsbrev om endringer av motorferdselloven 

• 2014 november: Lovproposisjon fremmet (prop. 35L 2014-

2015) 

• 2015 februar: Stortingshøring 
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Hvordan kommer § 112 inn i bildet? 

• Vil utvidelse av adgang til å etablere snøscooterløyper 

innebære en krenkelse av retten til: 

– Et miljø som sikrer helsen? 

– En natur der produksjonsevne bevares? 

– En natur der mangfold bevares? 

• Krenker lovforslaget borgernes rett til «kunnskap om … 

virkningene av planlagte … inngrep i naturen, slik at de kan 

ivareta den rett de har etter foregående ledd»? 

• Tredje ledd ble endret i mai 2014 

– Fra: «Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at 

gjennemføre disse Grundsætninger.» 

– Til: «Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører 
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Hva innebærer grunnlovendringen? 

• Menneskerettighetsutvalget og stortingsrepresentantene som 

fremsatte endringsforslaget: 

– Tydeliggjøre plikten for myndighetene til å etterleve prinsippene i 

første ledd om å iverksette adekvate og nødvendige tiltak for å sikre 

miljøet. 

• Innstillingen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité  

– Fremskrittspartiet gikk mot å videreføre bestemmelsen 

– Resten: Gjentok uttalelsen over. 

• Kommer bestemmelsen til anvendelse på lovgivning? Svaret 

må være et klart ja. 

• Er det bare er en plikt til å iverksette tiltak, og ikke noe forbud 

mot å fjerne eksisterende miljøtiltak? Svaret må være nei. 
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Vil lovforslaget krenke § 112 første ledd? 

• Hvilke miljøkvalitetstandarder ligger til grunn? 

– Eksisterende standarder for støy og luftkvalitet (forurensningl.) 

– Standarder for mangfold av naturtyper, arter og gener, for 

utbredelsesområder, samt for økologiske prosesser og 

økosystemers funksjoner: naturmangfoldloven §§ 4 og 5 

• Betydelig forverring av eksisterende kvalitet? Faktorer: 

– Forventninger om antall snøscootere, grad av forurensning fra 

snøscooterne, hvor mye de blir brukt og hvor de blir brukt 

– Utgangspunktet for miljøkvaliteten og trender (eksisterende 

helseproblemer, tap av produksjonsevne og biologisk mangfold) 

– Grad av sårbarhet 

• Vi vet ikke nok! 
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Krenker lovforslaget § 112 annet ledd? 

• Borgernes rett til «kunnskap om … virkningene av 

planlagte … inngrep i naturen, slik at de kan 

ivareta den rett de har etter foregående ledd»? 

• Kommer dette til anvendelse på lovproposisjonen? 
– Innebærer § 112 en regel om utredningsplikt ved lovforslag? Ja. 

– Er lovforslaget «planlagte inngrep»? Ja. 

– Kan borgerne etter fremleggelsen av lovforslaget ivareta den rett de 

har etter foregående ledd? Ja. 

– Lovprosessen som helhet eller lovforslaget isolert sett? Dette kan 

være tvilsomt. 
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Foreligger det utredningsplikt? 
• Hva utløser en utredningsplikt? 

– Hvor klar og sterk må trusselen mot rettighetene etter første ledd 

være? 

– Produkt av sannsynlighet for negative virkninger og alvorlighetsgrad 

– mulige formuleringer: 

– Er det betydelig fare for begrensede negative konsekvenser? 

– Er det ikke ubetydelig fare for alvorlige negative konsekvenser? 

– Varighet og irreversibilitet er tilleggsfaktorer 

• Høringsinstanser og uttalelser fra departementene (kmd 

og kld) taler klart for utredningsplikt 
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Er utredningsplikten oppfylt? 
• Lovproposisjonen: 

Departementet mener spørsmålene denne saken reiser er tilstrekkelig belyst 

blant annet gjennom den foreliggende høringen og tidligere utredninger og 

høringer – herunder høringen av tilrådningen om nytt motorferdselregelverk 

fra det daværende direktoratet for naturforvaltning i 2007 og høringen i 2013 

om forslaget om forsøksordning med snøscooterløyper. Departementet har 

også fått verdifulle innspill og erfaringer i forbindelse med de to forsøks-

ordningene, både den tidligere ordningen som startet i 2000 og den nye som 

ble iverksatt vinteren 2013/14. Saken og de problemstillinger som den reiser 

er dermed også godt kjent for organisasjonene og andre høringsinstanser. 

Departementet er enig i at mer kunnskap hadde vært ønskelig. Departementet 

mener likevel at den foreliggende kunnskapen, inkludert synspunktene og 

opplysningene som er kommet inn i høringen av lovforslaget, gjør at Stortinget 

har tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til forslaget. 
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Plikt til å systematisere, vurdere og presentere? 

• Hva lå til grunn før høringen? 

– I mange sammenhenger pekt på svært begrenset kunnskap 

– I flere sammenhenger pekt på behov for ytterligere kunnskap, 

hovedbegrunnelse for forsøket som ble vedtatt i 2013 

• Hva ble presentert i høringsbrevet? 

– Ingen konkret informasjon om 2001-forsøket, ingen vurderinger av 

konsekvenser 

• Hva tilfløt departementet i høringsrunden? 

– Svært begrenset konkret informasjon om erfaringer 

– Så å si ingen vurderinger av hvilke konsekvenser forslaget ville få 

• Foretok departementet tilleggsutredninger? Ikke lagt fram. 
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Hva inneholder lovproposisjonen? 

• Små og spredte referanser til erfaringer (sitater), vurderinger 

av forhold til villrein og til samiske interesser 

• Inneholder en uspesifisert og ubegrunnet vurdering om 

forventet økning i kjøring, inklusive ulovlig kjøring 

• Hva mangler: 

– Konkrete vurderinger av direkte konsekvenser av forslaget: 

Eksempelvis hvor mange løyper som kan forventes opprettet, 

hvor disse forventes å bli opprettet, forventet økning i antall 

snøscootere, og forventet økning i bruk av snøscootere 

– Vurdering av hvilke virkninger forslaget kan få for helse, 

naturens produksjonsevne og naturmangfold 
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