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Evaluering av forsøksordning med snøscooterløyper  

 

Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet igangsette arbeid med evaluering av 

forsøksordningen med snøscooterløyper.  

 

Det er satt av 3 mill. kroner i budsjettet for 2014 til oppfølging, kontroll og evaluering av 

forsøksordningen. Departementets føringer for disse midlene behandles i departementets 

tildelingsbrev til direktoratet for 2014, men direktoratet bes allerede nå forberede og 

iverksette evaluering av forsøket.  

 

Direktoratet bes for det første om å iverksette en evaluering av gjennomføringen av 

planprosessene i kommunene. Dette er noe som kan starte umiddelbart da mange kommuner 

allerede har startet disse prosessene. En slik evaluering bør ta sikte på å avklare om kravene 

som forsøksforskriften stiller til lokalisering og etablering av løypene anses hensiktsmessige. 

Det bør videre foretas en evaluering av et utvalg kommuner når de kommunale 

planprosessene er ferdigstilt og løypene vedtatt, for å se på i hvilken grad man har lyktes med 

å lokalisere løypene i tråd med de hensyn og føringer som er nevnt i forsøksforskriftene § 3 

annet ledd og § 4. Direktoratet bes oversende evaluering av de kommunale prosessene som er 

gjennomført vinteren/vår 2013/2014 jf. ovennevnte innen 1. oktober 2014.   

 

Direktoratet bes videre starte en langsiktig følgeevaluering av forsøket i henhold til tema 

angitt i forsøksforskriften § 1 første ledd bokstav a-c. Evalueringen bør inkludere en eller flere 

av de opprinnelige forsøkskommunene som ble utpekt i 2001, slik at man får bedre grunnlag 

for å vurdere mer langsiktige utviklingstrekk jf. ovennevnte temaer i områder hvor adgangen 

til å etablere rekreasjonsløyper allerede har vært lagt til kommunene i noe tid. Direktoratet bes 

avgi første status fra følgeevalueringen innen 1. mars 2015, og deretter avgi årlig 
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statusrapportering inntil forsøket avsluttes og sluttrapport utarbeides.  
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