
Motorferdsellovutvalgets studietur til Trøndelag  

31.august og 1. september 2022 

 

Formål: Få et dekkende bilde av status og interessekonflikter på motorferdselsfeltet i regionen. 

Teknologi, tilsyn og kontroll 

Sted: Miljødirektoratets lokaler, Brattørkaia 15 i Trondheim. Møterom Barentshavet.  

 

Program  

Dag 1 Onsdag 31. august 

 

Kl. 09.00-09.15 Oppstart  

Godkjenning referat og innkalling. Gjennomgang agenda og eventuelt 

 

Kl.  09.15-10.45 Teknologi og digitalisering  

Innlegg om teknologiutvikling – muligheter og begrensninger både med tanke på saksbehandling og 

kontroll. 

• Veileder om digitaliseringsvennlig regelverk og overordnet om teknologi- og 

digitaliseringsspørsmål v/Jon Christian (20 minutter) 

• Digitalisering av søknader, kjørebok og rapportering for ferdsel i utmark – prosjekt Ferdast 

v/Ulf Ullring, forvalter i Langsua nasjonalpark (deltar digitalt) (20 minutter) 

• Teknologi og muligheter for å regulere og kontrollere ferdsel, v/Petter Arnesen, Sintef (20 

minutter) 

• Spørsmål/samtale  

 

Kl.  10.45 - 11.15 Kontroll, reaksjoner og sanksjoner  

• Innledning om lovgivning om kontroll, reaksjoner og sanksjoner. Tiltak for å bidra til at lover 

etterleves. v/Jon Christian 

 

Kl. 11.15 - 12.00 Lunsj  

 

Kl. 12.00 – 13.00 Reaksjoner, straff og sanksjoner, oppfølgning av 

Miljøkriminalitetsmeldingen 

• Orientering av Miljødirektoratet v/ Lise Rognes (30 min) 

 

Kl. 13.00 – 14.00 Motorferdsel i Trøndelag i et statsforvalterperspektiv 

• Statsforvalteren i Trøndelag (40 min) 



o v/Line Fjellvær (Miljødirektør), Anne Sundet Tangen (Seksjonsleder plan og 

inngrepsforvaltning), Jon Håkon Stensli (juridisk rådgiver ved Reindriftsavdelingen) 

og Gabriella Fure Bricenño, seniorrådgiver  

• Spørsmål og samtale  

 

Kl. 14.00 - 15.45 Om kontroll og oppsyn i et nasjonalt og lokalt perspektiv 

• SNO sentral v/Morten Kjørstad, direktør (30 min) 

• SNO lokal v/Ole Morten Sand, fagansvarlig Trøndelag (20 min) 

• Politiet v/Stein Erik Granli, Miljøkrimkoordinator Trøndelag politidistrikt (20 min) 

• Spørsmål og samtale 

 

Faglig program avsluttes 

 

Kl. 18.30 Middag for utvalget på Ai Suma (Kjøpmannsgata 57) 

 

Dag 2 Torsdag 1. september 

 

Kl. 9:00 - 11:00 Lokale kommuner 

• Steinkjer kommune, v/Linn Aasnes, naturforvalter (20 min) 

• Oppdal kommune, v/Gro Aalbu, Fagleder landbruk miljø og kultur og Kari Anne Kaxrud 

Wilberg, rådgiver (20 min) 

• Selbu kommune, v/Erik Brenna, Fagansvarlig miljø (20 min) 

• Spørsmål og diskusjon 

 

Kl 11:00 - 11:30 Lunsj  

 

Kl 11:30 - 13:30 Motorferdsel og bruk av utmark 

• Næring og bruk av motorferdsel i utmark  

o v/Meråker Brug v/Jakob Haugen, utmarksansvarlig (20 min) 

o v/Trøndelag Bondelag v/Pål-Krister Langli, seniorrådgiver (20 min) 

• Utmarksbasert høsting, jakt og fiske,  

o v/Nord-Trøndelag Jeger og fisk, v/Inga Saur, friluftsveileder (20 min) 

• Natur og friluftsliv i regionen,  

o v/FNF Trøndelag v/Fredrik Fredriksen, koordinator (20 min) 

• Spørsmål og diskusjon  

 

Kl. 13.30 – 15.00 Oppsummering, orientering og diskusjon i utvalget 

• Involvering av barn og unge i utvalgets arbeid 

• Møte med referansegruppen 8. september 



• Videre involvering av referansegruppen 

• Involvering av statsforvalterne, møte 25. oktober 

• Neste utvalgsmøte 

• Møteplan og videre opplegg 

• Overordnede foreløpige prinsipper for utvalgets arbeid 

• Orientering om budsjett 

• Behov for ytterligere kunnskapsinnhenting 

 

Kl. 15.00 Møtet avsluttes  

  

 

 

 

 


