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Til Motorferdsellovutvalget

Forslag til endringer i Lov om motorferdsel i utmark

Det er et mål for Jegernes interesseorganisasjon at alle som ønsker å jakte, skal få
muligheten til det. Dette gjelder alle grupper i befolkningen som lovlig kan jakte.

Bevegelseshemmede er ei gruppe som etter vår mening også skal ha muligheten til jakt.
Derfor ønsker vi å se på mulighetene slik de per i dag foreligger for dispensasjon fra det
generelle forbudet mot motorferdsel i utmark. (Lov om motorferdsel i utmark)

Per i dag er det kun mulig etter søknad til den enkelte kommune om unntak etter paragraf
6. Altså er man til en viss grad avhengig av den enkelte kommune praktiske politikk på
området. Det er etter vår mening, ikke godt nok. For eksempel er det fra en del kommuner
gitt tillatelse til motorferdsel på snødekt mark, men ikke på barmark.

En mulighet er en presisering ovenfor kommunene om at slik tillatelse skal gis, der det ikke
foreligger bestemte verneverdier. Slik ferdsel vil også på grunn av sin natur, begrenses til
traktorveier/skogsveier og andre permanente ferdselsårer. Dette er da også noe som kan
presiseres i den enkelte tillatelse. Slik ferdsel vil jo uansett være avhengig av grunneiers
tillatelse, slik det allerede er i dag.

En annen mulighet er et generelt unntak for denne gruppen, med hjemmel direkte i loven
etter paragraf 4, eller unntak etter kommunestyrevedtak, med hjemmel etter paragraf 5.

Jegernes interesseorganisasjon foreslår derfor primært at det startes arbeid for å få
bevegelseshemmedes behov inn som generelt unntak med hjemmel direkte i lov etter
paragraf 4, eller etter kommunens vedtak (paragraf 5).

Sekundært ønsker vi (om ikke ovenstående løsning er aktuell), at det presiseres ovenfor
kommunene at jaktutøvelse er en like verdifull del av friluftslivet som noe annet og at
tillatelser til motorferdsel i forbindelse med jakt for bevegelseshemmede, etter paragraf 6,
skal gis, der det ikke foreligger spesielle verneregler. (selvfølgelig ved legeattest og
grunneiers tillatelse, slik det allerede er).

Vi vil presisere at forslaget ikke skal komme i konflikt med Lov om jakt og fangst av vilt
(Viltloven) § 21 (bruk av motordrevet fremkomstmiddel under jakt).



Forslag til endringer i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag

Vi har tidligere gitt innspill til Miljødirektoratet med forslag om endring i §2 b om transport av
jaktutbytte også må omfatte bjørn. Det er pr nå åpnet for lisensfelling av bjørn, men det er
ikke et direkte unntak om barmarkskjøring i forskriften om uttransport av bjørn.

Miljødirektoratet gjennomførte nylig en høring med etterfølgende forskriftsendring der
uttransport av felt villsvin ble tillat. En bjørn kan bli like tung som elg. Etter vårt syn vil
barmarkskjøring med uttransport av felt bjørn være svært begrenset sammenlignet med
behovet for uttransport av kløvvilt. Likevel har ikke Miljødirektoratet sett nødvendigheten med
direkte hjemmel i forskriften for uttransport av bjørn.
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