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1. Hovedpunkter 
Denne utredningen tar for seg de juridiske rammene for Regjeringens forslag om endringer i 

motorferdselsloven fremsatt i proposisjon 35 L (2014–2015), og vurderer om Regjeringens forslag er i 

overensstemmelse med de juridiske rammene. Utredningens hovedfokus er på forholdet mellom 

lovforslaget og Grunnloven § 112. I tillegg ser utredningen på forholdet mellom lovforslaget og 

naturmangfoldloven. 

Utredningen konkluderer at Regjeringen ved fremleggelsen av proposisjonen om endringer i lov om 

motorferdsel i utmark og vassdrag ikke har oppfylt sin utredningsplikt etter Grunnloven § 112 annet 

ledd som skal sikre borgernes «rett til kunnskap … om virkningene av planlagte … inngrep i naturen, 

slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd». Videre pekes det på at Stortinget har en 

selvstendig plikt til å vurdere om et lovforslag oppfyller de krav som stilles i Grunnloven. Stortinget vil 

dermed handle i strid med Grunnloven § 112 dersom det fattes vedtak i saken basert på Regjeringens 

proposisjon. 

Utredningen konkluderer også med at departementet ikke har oppfylt sine plikter etter 

naturmangfoldloven § 7 til å legge til grunn prinsippene i §§ 8 til 12 ved utøvelsen av myndighet og til 

å synliggjøre vurderingen i lovproposisjonen. 

2. Hvilke plikter oppstiller Grunnloven § 112 for lovforberedelse 
Grunnloven § 112 har følgende ordlyd: 

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og 

mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig 

betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. 

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og 

iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. 

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger. 

For forståelsen av hvilke rammer § 112 legger for forberedelsen av lover må vi se nærmere på 

forarbeidene til den nye ordlyden i tredje ledd, vedtatt i mai 2014. Menneskerettighetsutvalget, som 

la fram forslaget, pekte på at en oppfatning om at man ved utforming av lovgivning «skulle stå mer 

eller mindre fritt i forhold til påbudet i Grunnloven § 110b, første ledd, er … i strid med ordlyden og 
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formålet med bestemmelsen.»  Hensikten med den nye ordlyden i tredje ledd var å «tydeliggjøre at 

myndighetene har en aktiv plikt til å ivareta miljøet gjennom ulike former for tiltak. Det vil fortsatt 

være stort rom for politisk skjønn med hensyn til hvilke tiltak som settes i verk på hvilke tidspunkt.»1 

Komitéen kommenterte også hvordan forvaltningen og Stortinget hadde fulgt opp bestemmelsen 

ved å sitere en studie utført av undertegnede i 2006-2007: 

Når bestemmelsen ikke kan sees å ha hatt større betydning i praksis, kan dette skyldes flere 

forhold. Praksis omkring Grunnloven § 110b har vært analysert i en artikkel av Ole Kristian 

Fauchald. Han konkluderer slik: 

«§ 110 b gir rettigheter til enhver. Funnene ovenfor viser at private parter, inklusive 

representanter for disse, som miljøorganisasjoner og advokater, verken anser § 110 b som 

noe viktig rettsgrunnlag eller som noe sentralt rettslig eller politisk argument. Det forhold at 

bestemmelsen ikke trekkes frem av høringsinstanser, er spesielt bemerkelsesverdig». 

Forfatteren finner det «særlig bemerkelsesverdig at Miljøverndepartementet i stor grad har 

unnlatt å følge opp § 110b i de saker Departementet har fremmet». Han mener «… at 

erfaringen med § 110b er illustrerende for en generell holdning til Grunnloven som gjelder 

for store deler av Stortinget og forvaltningen». 

Det kan ikke utelukkes at utformingen av Grunnloven § 110b tredje ledd kan være en 

medvirkende årsak til bestemmelsens begrensede betydning i praksis. At «Statens 

Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger», kan 

tenkes påberopt som grunnlag for anførsler om betydelig skjønnsmessig frihet for 

myndighetene når lovgivning skal utformes. En slik argumentasjon harmonerer imidlertid 

dårlig med bestemmelsens menneskerettslige utgangspunkt og uttalelsene i forarbeidene om 

at grunnlovsbestemmelsen skal være forpliktende for bl.a. Stortinget, og, i tilfelle motstrid, 

gå foran annen lovgivning.2 

Dette ble fulgt opp av stortingsrepresentantene i deres forslag til endringer av bestemmelsen. 

Representantene refererer spesielt til utvalgets begrunnelse om at «§ 112 får et nytt tredje ledd for å 

tydeliggjøre plikten for myndighetene til å etterleve prinsippene i første ledd om å iverksette 

adekvate og nødvendige tiltak for å sikre miljøet.»3 

I innstillingen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité delte medlemmene seg i grupper. 

Medlemmene fra Fremskrittspartiet ønsket å forkaste forslaget om å videreføre miljøbestemmelsen. 

Resten av komitéen gikk inn for endringen av tredje ledd med følgende begrunnelse: 

Bestemmelsen … skal leses som rettslig forpliktende bestemmelse. F l e r t a l l e t henviser til 

Innst. S. nr. 163 (1991–1992) hvor det sies: «rettslig vil en grunnlovfesting innebære at en 

grunnlovsbestemmelse vil gå foran ordinær lovgivning hvis de strider mot hverandre». 

Bestemmelsen bør leses som et forsøk på vern for fremtidige generasjoners og individets 

livskvalitet og helse. 

                                                           
1
 Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, 

St.t. Dokument 16 (2011–2012) s. 243 og s. 244-245. 
2
 St.t. Dokument 16 (2011–2012) s. 244. 

3
 Grunnlovsforslag 31 (2011–2012), St.t. Dokument 12 (2011–2012), s. 199. 
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F l e r t a l l e t mener det er behov for å tydeliggjøre plikten for myndighetene til å etterleve 

prinsippene i første ledd om å iverksette adekvate og nødvendige tiltak for å sikre miljøet. 

Forslaget som innstilles under, må leses som en aktiv plikt for myndighetene til å iverksette 

tiltak for å ivareta miljøet. Hvilke tiltak blir opp til ethvert storting å vedta.4 

Det at komitéens flertall fokuserer på plikten til å iverksette positive tiltak for å ivareta miljøet kan 

ikke anføres som noe argument for at situasjoner som den foreliggende, der det er snakk om tiltak 

som potensielt vil forverre miljøtilstanden, ikke vil være omfattet av bestemmelsen. Tvert i mot må 

det være klart etter ordlyden i bestemmelsen at pliktene er minst like aktuelle for tiltak som vil ha 

negative virkninger for miljøet. Vi må lese flertallets uttalelse som et svar på det mer tvilsomme 

spørsmålet: om myndighetene i tillegg til plikten til å unngå tiltak som forverrer miljøet i strid med 

rettighetene i første ledd også kan tenkes å ha plikter til å iverksette tiltak for å bedre 

miljøsituasjonen. 

Det er etter dette ikke tvil om at § 112 stiller krav som lovforslag må oppfylle. Etter første ledd må 

lovforslag ikke stride mot retten til «et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne 

og mangfold bevares.»  

Etter annet ledd må lovforslaget ivareta borgernes «rett til kunnskap … om virkningene av 

planlagte … inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.» Det kan 

spørres om dette kan innebære en plikt til å utrede virkningene av lovforslag og å fremlegge 

resultatene av utredningen for offentligheten. Lovforslag er som utgangspunkt fremmet for 

Stortinget og ikke for borgerne. Ved Stortingets behandling av lovforslag har imidlertid borgerne en 

betydelig interesse og påvirkningskraft. Unnlatelse av å utrede vil undergrave borgernes mulighet for 

å sikre rettighetene etter første ledd når ny lovgivning vedtas. Det kan derfor ikke være tvil om at 

Regjeringen kan ha en plikt etter § 112 til å utrede virkningene av lovforslag og å offentliggjøre 

utredningene. 

3. Har Regjeringen en plikt til utredning i denne saken? 
Regjeringen har en plikt etter § 112 til å utrede konsekvenser av lovforslaget dersom det er en viss 

sannsynlighet for at det kan ha betydelige negative virkninger for menneskers helse, natures 

produksjonsevne eller naturens mangfold. Dette skal vurderes i et langsiktig tidsperspektiv, jfr. 

referansen til «etterslekten» i første ledd.  

En lang rekke høringsuttalelser og proposisjonens omtale av dem viser at det er stor bekymring for 

hvilke helse- og miljøkonsekvenser forslaget vil få. Departementets svar på disse uttalelsene viser at 

departementet selv mener at forslaget kan ha betydelige negative helse- og miljøkonsekvenser: 

Økt støy og trafikkbelastninger i utmark er negativt bl.a. for friluftsliv og for sårbart 

naturmangfold. En markert økt motorisering av norsk utmark vil kunne få betydelige negative 

konsekvenser for det tradisjonelle friluftslivet og muligheten til å oppleve uberørt, stille natur. 

En slik utvikling er uønsket. Forslaget innebærer en utvidelse av adgangen til å bruke 

                                                           
4
 Innst. S. nr. 187 (2013–2014), s. 25. Komitémedlemmene fra Høyre avga en særmerknad som må leses i lys av 

diskusjonen om å inkludere nye rettigheter i Grunnloven. De pekte på at «bestemmelsen om rett til et sunt 
miljø allerede finnes i Grunnloven, og at utvidelsen er så marginal at d i s s e medlemmer kan bifalle forslaget til 
ny § 112. Gjeldende grunnlovsbestemmelse er ment å være en rettighetsbestemmelse, og etter endringen i 
tredje ledd vil dette etter d i s s e medlemmers syn fremstå klarere» (s. 25-26). 
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snøscooter i utmark, og det er sannsynlig at motorferdselen i utmark vil øke som følge av 

dette.5 

Også den forsøksordningen som ble igangsatt i 2013/2014 hadde som hovedbegrunnelse behovet for 

å utrede slike negative virkninger. I høringsbrevet der invitasjon ble sendt ut het det: 

Hensikten med forsøksordningen er blant annet å undersøke virkningene for naturmangfold, 

friluftsliv og folkehelse når kommunene gis myndighet til å etablere løyper for 

fornøyelseskjøring med snøscooter. Blant annet er det behov for mer kunnskap om hvilke 

arter og økosystemer som er sårbare for motorferdsel og hvordan disse bør hensyntas i 

planleggingen, hvor de aktuelle artene finnes, om ordningen medfører økning i antall 

snøscootere og generelt økt motorisert ferdsel i utmarka, hvordan dette påvirker friluftslivet 

og holdninger til bruk av motorkjøretøy i utmark generelt og eventuelle konsekvenser for 

folkehelsa.6 

I lovproposisjonen uttaler departementet følgende om behovet for kunnskap: 

Departementet mener det bør innhentes kunnskap om effekten av lovendringen bl.a. for 

friluftsliv, naturmangfold, naturbasert reiseliv og annen lokal næringsvirksomhet inkludert 

reindrift …7 

Et særlig forhold i denne saken er at Regjeringen i lovproposisjonen har valgt å unnta 

snøscooterløypene fra plansystemet i plan- og bygningsloven. Dette går på tvers av det 

forvaltningssystemet som lå til grunn for begge forsøksordningene, for høringsbrevet og for 

Stortingets behandling av saken våren 2014.8 Til tross for at enkelte saksbehandlingsregler etter plan- 

og bygningsloven fremdeles kommer til anvendelse i henhold til lovforslaget, er endringen potensielt 

av stor betydning. Plan- og bygningsloven har et system som er godt innarbeidet i kommunene og 

blant befolkningen. Systemet tjener til å utrede, ivareta og avveie ulike interesser, inklusive 

miljøinteresser. Det grepet som Regjeringen foreslår i lovproposisjonen øker usikkerheten om 

hvordan helse, naturens produksjonsevne og mangfold vil bli ivaretatt. Dette taler for at det 

foreligger en utredningsplikt i denne saken.  

Også lovhistorikken taler for at det er fare for betydelige negative miljøkonsekvenser som følge av 

forslaget. Dette er omtalt i proposisjonen som følger: 

I Ot.prp. nr. 45 (1976–77) lagt fram av regjeringen Nordli ved daværende miljøvernminister 

Gro Harlem Brundtland, fremgår det at den motoriserte ferdselen mange steder var blitt så 

omfattende at «den medfører for stor belastning på knappe naturressurser som fiske og vilt 

og betydelig slitasje på og støy i naturmiljøet og reduserer trivselen», og at det derfor «ut fra 

et samfunnsmessig helhetssyn» var behov for å regulere dette. … 

Ti år senere så man at det på tross av loven hadde skjedd sterk økning av motorisert ferdsel i 

utmark. Blant annet hadde antall snøscootere økt fra 6 000 i 1975 til 30 000 i 1986 (i dag er 

tallet ca 76 500). Også antallet barmarkskjøretøy hadde økt betydelig. Kommunenes 

                                                           
5
 Proposisjonen s. 15. Samme tekst finnes også på side 3 i høringsbrev datert 30. mai 2013. 

6
 Høringsbrev datert 30. mai 2013. 

7
 Proposisjonen s. 38. 

8
 Innst. 309 S (2013–2014) s. 4. 
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praktisering av loven hadde variert sterkt, og enkelte kommuner fulgte en langt mer liberal 

praksis enn forutsatt. I 1977-loven var myndigheten til å gi både forskrifter og 

enkelttillatelser om motorferdsel i utmark lagt til kommunene. I 1988 ble loven endret, og de 

kommunale forskriftene erstattet med en landsomfattende (nasjonal) forskrift (forskrift 15. 

mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag), da man fant 

dette riktig på bakgrunn av et raskt økende konfliktnivå, jf. Ot.prp. nr. 60 (1986–87). 

Både departementet og svært mange høringsinstanser, særlig de som skal ivareta miljøhensyn, synes 

å være enige om at forslaget vil kunne få betydelige negative miljøkonsekvenser. Det er følgelig, etter 

min oppfatning, ikke tvil om at terskelen for utredningsplikt etter § 112 er oppfylt. Etter dette er min 

konklusjon at Regjeringen har en plikt til å foreta en utredning av virkningene for rettighetene i § 112 

i denne saken.  

4. Har Regjeringen oppfylt utredningsplikten? 
To høringsinstanser hadde særlig fokus på utredningsplikten etter Grunnloven § 112. Proposisjonen 

omtaler dette som følger: 

Norsk Friluftsliv mener … [det er] tvilsomt om [høringsforslaget] er i tråd med grunnloven § 

112. Også Norges Naturvernforbund mener høringsbrevet er «så mangelfullt at forslaget 

også er i motstrid med regjeringens plikt til å informere landets borgere om effektene av 

lovendringer i henhold til Grunnlovens § 112, første ledd».9 

I høringsuttalelsen fra Norsk Friluftsliv er forholdet til § 112 omtalt i mer detalj (s. 2 og 5): 

Det er også tvilsomt om forslaget er i tråd med grunnlovens § 112 på flere punkter, dels fordi 

forslaget vil innebære økt støy og fare for andre brukere av naturen i strid med 

bestemmelsen om en rett til et miljø som sikrer sunnhet, dels fordi det er sannsynlig at økt 

motorferdsel vil redusere naturens produksjonsevne og naturmangfold, og endelig fordi 

virkningene av forslaget ikke er utredet i henhold til § 112, 2. ledd.  

Regelverket som skal sikre kvalitet for friluftsliv og miljø, slik som grunnloven § 112, 

naturmangfoldloven, friluftsloven, motorferdselloven, folkehelseloven og forurensningsloven 

setter ikke veldig klare og tydelige kvalitetsstandarder. Imidlertid må de tolkes strengt der 

det er snakk om å endre politikken slik at det er stor fare for en betydelig forverring av 

kvaliteten. Der det er snakk om stor usikkerhet om hvilke virkninger en politikkendring vil ha, 

i dette tilfellet på grunn av mangelfull utredning, sammenholdt med fare for alvorlige 

negative konsekvenser, må føre vàr prinsippet komme til anvendelse, jfr naturmangfoldloven 

§ 9. 

Departementet kommenterer ikke forholdet til § 112 eksplisitt, men viser generelt til aspekter ved 

lovforslaget som skal sikre at negative virkninger skal avhjelpes. Den manglende behandlingen av 

Grunnloven § 112 er overraskende i lys av departementets relativt grundige oppfølgning av 

Grunnloven §§ 96 og 108. 10 

                                                           
9
 Proposisjonen s. 14. 

10
 Proposisjonen s. 27 og 34. 
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Spørsmålene jeg skal se nærmere på i det følgende er hvilken utredning vi finner i 

underlagsmaterialet for lovproposisjonen og hvordan dette er formidlet videre til Stortinget i selve 

proposisjonen. 1) Jeg skal først se nærmere på den utredningen som lå til grunn for høringsforslaget. 

Deretter skal jeg 2) se nærmere på hvilke opplysninger som ble tilfløt departementet under 

høringsrunden, samt 3) vurdere hvilke tilleggsutredninger departementet foretok som en 

oppfølgning av den kritikken som kom fram i høringsrunden. 4) Endelig skal jeg kartlegge hvordan 

utredningene presenteres for Stortinget i proposisjonen. 

1) Utredningen som lå til grunn for høringsforslaget: Mange høringsinstanser, særlig de med særlig 

naturfaglig kompetanse og interesseorganisasjoner for natur- og friluftsliv, mente at den utredningen 

som grunnlag for høringsforslaget var utilstrekkelig. Forut for høringen var det iverksatt to 

forsøksordninger, etablert i henholdsvis 2001 og 2013/2014. Ordningen fra 2001 omfattet i 

utgangspunktet åtte kommuner, hvorav én trakk seg (Kautokeino), to unnlot å opprette 

snøscooterløyper (Lom og Sirdal), og én kun opprettet én løype (Stor-Elvdal). Omfanget av 

forsøksordningen var følgelig svært begrenset. Forsøket hadde tre delmål av interesse her. I en NINA-

rapport fra 2005 var hovedkonklusjonene om disse tre delmålene som følger:  

Delmål 1: Å redusere støy- og trafikkbelastningen totalt sett: Hovedfunn: Vedtektene i 

forsøket har ikke resultert i redusert støy- og trafikkbelastning totalt sett, fordi nye 

kjøreformål er innført. Mye av den tidligere ulovlige kjøringen har gjennom forsøket blitt 

lovlig i rekreasjonsløyper. Arealsoneringen og kjøringen i løyper har hatt en 

kanaliseringseffekt. 

Delmål 2: Å redusere motorferdselen i de mest sårbare områder til et minimum: Hovedfunn: 

Vedtektene i forsøket har resultert i reduksjon av kjøring i sårbare områder, men kjøringen i 

slike områder har neppe nådd noen minimumsgrense.  

Delmål 3: Å sikre en mer helhetlig vurdering av alle berørte interesser i saker om 

motorferdsel i utmark og vassdrag: Hovedfunn: Forsøket viser at plan- og bygningslovens 

prosedyrer for kommuneplanlegging til en viss grad sikrer en helhetlig vurdering av berørte 

interesser.11 

Det er ikke foretatt noen senere evalueringer av denne forsøksordningen, heller ikke da ordningen 

ble avviklet i 2014. 

Sivilombudsmannen hadde lovligheten av den andre forsøksordningen til behandling i 2014. I 

prosessen omtalte Kommunal og moderniseringsdepartementet den første forsøksordningen som 

følger:  

Et hovedelement i forrige forsøk var å koble motorferdselpolitikken til ordinære lokale 

planvedtak og planprosesser etter plan- og bygningsloven. Et av hovedfunnene i evalueringen 

av forrige forsøk var at plan- og bygningslovens prosedyrer for kommuneplanlegging til en 

viss grad sikrer en helhetlig vurdering av berørte interesser. … De syv kommunene som har 

deltatt i den første forsøksordningen omfatter Fauske, Hattfjelldal, Røros, Lom, Stor-Elvdal, 

Vinje og Sirdal. Felles for disse er at de har store utmarksarealer og relativt lav 

                                                           
11

 M. Skår og T. Østdahl, Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark. NINA 
Rapport 90/2005. 
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befolkningstetthet. Vinje og Stor-Elvdal har begrensninger for tilgang til løypene i form av 

krav om medlemskap i lokal scooterklubb. Forsøket ga derfor ikke grunnlag for å vurdere 

konsekvenser av å legge ut åpne rekreasjonsløyper i mer befolkningstette områder i Sør-

Norge. … Forrige forsøk ga heller ikke erfaringer om effekter av å legge ut rekreasjonsløyper 

gjennom flere kommuner. … I evalueringen fra forrige forsøk ble det også påpekt at dårlig 

plangrunnlag spesielt angående friluftsinteresser gjorde det vanskelig å ta hensyn til denne 

interessen i arealsoneringen.12 

Departementet uttalte også at det ikke «har hatt tilstrekkelig kunnskap om effekten av etablering av 

løyper til rekreasjonskjøring». Formålet med forsøksordningen av 2013/2014 var å avhjelpe disse 

kunnskapshullene. 

Dette sammenfaller med hva klima- og miljøministeren skrev til Stortinget som respons på et 

representantforslag om å stanse prøveordningen: 

Jeg mener det vil være både uheldig og gi liten mening å stanse forsøket nå. Regjeringen har 

iverksatt det utvidete forsøket for å få et bedre erfaringsgrunnlag. Dette gjelder særlig med 

tanke på planprosessene i kommunene og kommunenes avveining av ulike hensyn ved 

behandling av planforslagene, herunder erfaring med grenseoverskridende løyper mellom 

kommuner. Det er også ønskelig med erfaring fra planprosessene i kommuner med høyere 

befolkningstetthet enn de kommunene som tidligere har deltatt i forsøk. Forsøket vil gi bedre 

grunnlag for å vurdere hvilke lovendringer som bør fremmes for Stortinget. 

Det er riktig at Klima- og miljødepartementet har startet arbeidet med et høringsbrev med 

forslag til endringer i reglene om motorferdsel i utmark. Forsøket skal bidra til å belyse hvilke 

lovendringer som bør fremmes for Stortinget. Det vil ikke være hensiktsmessig å sette i verk 

et lovarbeid uten at man samtidig sikrer et bedre kunnskapsgrunnlag. Innholdet i 

høringsbrevet vil derfor blant annet baseres på erfaringer fra kommunenes planlegging og 

iverksetting av forsøksordningen.13 

I høringsbrevet om lovendringen datert 10. juli 2014 er det ingen redegjørelse for eller referanser til 

erfaringene fra forsøksordningen fra 2001. Det refereres til forsøksordningen fra 2013/2014, men 

disse referansene begrenser seg til å redegjøre for de rammene som var satt for ordningen. Det sies 

ikke noe om erfaringer man hadde med denne ordningen. Høringsbrevet sier heller ikke noe om 

hvilke konsekvenser departementet antar at forslaget kan få for helse, naturens produksjonsevne 

eller naturmangfold. 

Etter dette mener jeg at det er store mangler i kunnskapsinnhentingen forut for høringsforslaget, og 

at departementet var bevisst at betydelig kunnskap manglet. I tillegg til manglende kunnskap fra 

forsøksordningene, er det ikke noe i det materiale jeg har hatt tilgang til14 som tilsier at 

departementet hentet inn informasjon om virkninger av ordningen som tillater fornøyelseskjøring i 

Finnmark og Troms eller om tilsvarende ordninger i Sverige eller andre land.  

                                                           
12

 Se Sivilombudsmannens sak 2013/3031.  
13

 Brev til Stortingets energi- og miljøkomité, datert 15. mai 2014. 
14

 I tillegg til å gå gjennom det materialet som er tilgjengelig på Regjeringens web-sider om snøscootersaken, 
har jeg gått gjennom relevante Stortingsdokumenter og to fagrapporter fra NINA og Vista Analyse. 
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2) Opplysninger som ble tilfløt departementet under høringsrunden: Blant høringsuttalelsene har 

jeg fokusert på de som kan tenkes å frembringe informasjon av relevans for utredningen av helse, 

naturens produksjonsevne og mangfold.  

Jeg har sett på høringsuttalelsene som kom inn fra kommunene som deltok i det første forsøket 

(2001-2014). Seks av de syv kommunene som deltok sendte inn uttalelser (Sirdal uttalte seg ikke). Av 

de seks var det ingen som presenterte vurderinger av hvilke virkninger ordningene hadde hatt for 

helse, naturens produksjonsevne eller naturens mangfold. Fire kommuner uttalte seg positivt til 

lovforslaget. I tillegg var én kommune (Vinje) positiv til forslaget men mente at løypene måtte kunne 

forbeholdes personer med lokal tilknytning. Høringsuttalelser fra snøscooterorganisasjoner (Snøfor 

og Snøscooterklubbenenes fellesråd) trekker fram den kanaliseringseffekten prøveordningen har 

hatt. Politidirektoratet siterer erfaringer med økt ulovlig ferdsel som en konsekvens av forsøket. 

Høringsuttalelsene fra kommunene og fylkeskommunene i Nord-Troms og Finnmark inneholder 

ingen opplysninger om konsekvensene av unntaket som tillater fornøyelseskjøring der. Relevant 

informasjon finnes bare i uttalelsene fra Fylkesmannen i Finnmark (manglende etterlevelse av 

retningslinjer i kommunene, økende tendens til terrenginngrep, problemer med innhenting av 

merkestikker, dispensasjoner for kjøring til og fra løyper, dispensasjoner i tidsperioden med generelt 

kjøreforbud, og problemer med håndheving) og Norske reindriftsamers landsforbund (økning av 

ulovlig ferdsel utenfor løypene og liberal dispensasjonspraksis for ferdsel utenfor løypene). 

Høringsuttalelsen fra Politidirektoratet trekker fram store problemer med å føre effektiv kontroll 

med ulovlig kjøring i Nord-Troms og Finnmark.  

I tillegg til dette har jeg sett nærmere på innspillene fra organisasjoner og institusjoner som ivaretar 

de hensynene som omhandles i § 112. Noen av disse innspillene inneholder referanser til generell 

kunnskap som er tilgjengelig om den potensielle effekten av økt bruk av snøscooter for natur og 

helse.15 Unntaksvis inneholder de også referanser til konkrete vurderinger av hvor stor økningen av 

bruk av snøscooter vil bli som en følge av lovforslaget og hvilke miljøkonsekvenser som vil være 

sannsynlige. Et eksempel er høringsuttalelsen fra Norsk Friluftsliv (s. 7):  

Gunnar Borgos har laget et estimat for størrelsen på influensområdet. Estimatet tar 

utgangspunkt i de konkrete planlagte scooterløypene i syv kommuner, skalert opp til de 104 

kommunene som ønsket å delta i regjeringens prøveprosjekt. Med et influensområde på én 

kilometer i snitt, fra de planlagte traseene, vil det utgjøre et bruttoareal på nærmere 54.000 

km2, et areal som nesten tilsvarer det totale arealet av Telemark, Sør-Trøndelag og Nord-

Trøndelag fylker.  

Et annet eksempel er høringsuttalelsen fra Miljødirektoratet (s. 3): 

Erfaringene fra forsøket i 2001 viste at det totale omfanget av kjøring i utmarka økte, og at 

etablering av løyper ikke fjernet ulovlig kjøring. I områder der det ble åpnet for 

snøskuterløyper er det dokumentert store mengder kjørespor utenfor løypenettet, blant 

annet en mengde tilførselsløyper utenom de fastlagte start- og endepunktene. Samtidig viser 

erfaringer fra Sverige en økende trend med frikjøring, også i områder der kjøring utenfor led 

                                                           
15

 Se eksempelvis høringsuttalelsene fra Den norske turistforening s. 5, Norsk Friluftsliv s. 7-10, Norsk institutt 
for naturforskning, Naturvernforbundet s. 3, 6- 7, 10-12 og 15-16, Politidirektoratet s. 2-3, Direktoratet for 
miljøforvaltning s. 3-5 og Helsedirektoratet s. 5-6. 
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er forbudt. Dette i sum tilsier at store utmarksområder kan bli påvirket. Vi kan følgelig se for 

oss et omfang av kjøring som tilsier en markert økt motorisering av utmarka. 

Norsk institutt for naturforskning skriver i sin høringsuttalelse at «[e]tter 2006 er det forsket lite eller 

ingenting på effekter av snøskuterkjøring i utmark i Norge.» 

Etter dette synes det klart at høringsrunden innebar at departementet ble gjort oppmerksom på 

eksisterende undersøkelser av hvilke virkninger snøscooterkjøring har hatt. Det kom inn svært få 

vurderinger av hvilke konsekvenser forslaget kunne forventes å få. 

3) Hvilke tilleggsutredninger foretok departementet etter høringsrunden: I høringen påpekte 

mange høringsinstanser manglende kunnskap om virkningene av lovforslaget for helse, miljø og 

friluftsliv. Departementet besvarte disse innvendingene som følger: 

En rekke høringsinstanser mener at konsekvensene av å åpne for fornøyelseskjøring er for 

dårlig utredet. 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 forsøksordningene, 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. Departementet viser for øvrig til at forslaget er en oppfølging av 

anmodningsvedtak nr. 549 (2013–2014) der Stortinget ber regjeringen snarest mulig legge 

fram forslag til endring av lov om motorferdsel i utmark.16 

Det er ikke noe i det materialet som er allment tilgjengelig som tyder på at departementet på eget 

initiativ iverksatte tiltak for ytterligere utredning av konsekvensene av lovendringen etter 

høringsrunden. På bestilling fra Den norske turistforening har Vista Analyse etter at høringsrunden 

var over publiserte en rapport med tittelen «Samfunnsøkonomiske virkninger av økt 

fornøyelseskjøring med snøscooter».17 Departementet hadde mulighet til å benytte rapporten ved 

utarbeidelsen av lovproposisjonen. 

                                                           
16

 Proposisjonen s. 16. Det kan også bemerkes at til Sametingets oppfordring om å utrede konsekvenser av 
lovendringen for reindrifta i området sør for Nord-Troms, i tråd med konsultasjonsavtalen uttalte 
departementet følgende: «dette ikke har vært mulig å få til innenfor den tidsramme regjeringen, i tråd med 
Stortingets anmodningsvedtak nr. 549 (2013–2014), har lagt opp til i saken. Sametinget har akseptert at en 
utredning ikke gjennomføres før lovvedtak under forutsetning av at det gjennomføres en konsekvensanalyse 
og i den sammenheng en evaluering av ordningen innen 5 år før lovendringen vedtas» (proposisjonen s. 19). 
17

 Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem, Samfunnsøkonomiske virkninger av økt 
fornøyelseskjøring med snøscooter, Vista Analyse AS, Rapport 2014/44. 
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4) Presentasjonen av foreliggende kunnskapsgrunnlag og utredninger i proposisjonen: 

Proposisjonen inneholder svært få omtaler av eksisterende kunnskapsgrunnlag. Vi finner følgende 

omtaler av den kunnskap som foreligger om erfaringer med snøscooterkjøring: 

 Omtale av uttalelse fra Telemark politidistrikt om ordningen i Vinje (s. 14 også omtalt på s. 

38): «[vi] mener … å ha sett en økning i motorisert ferdsel i utmark. En økt ferdsel totalt sett 

har også etter vår oppfatning … ført til mer ulovlig kjøring i utmark, herunder også kjøring 

utenfor løypenettet.» 

 Det er gjort en forholdsvis grundig vurdering av forholdet til villrein på s. 25-6.  

 På s. 27-8: «Fylkesmannen i Finnmark uttaler at de i Finnmark ser en økende tendens til 

terrenginngrep for utbedring av snøscooterløyper og barmarksløyper, og at det derfor er 

viktig med tydelige rammer for hva som regnes som terrenginngrep.» 

Departementet fremfører ikke noen samlet utredning eller vurdering av konsekvensene for helse, 

naturens produksjonsevne eller naturmangfold i proposisjonen. Det finnes imidlertid noen spredte 

vurderinger: 

 På s. 28: «Det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering av 

snøscooterløyper, ikke minst som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. 

Hensynet til friluftslivet står derfor i en særstilling.»  

 På s. 31: «Etter departementets syn er ulovlig kjøring en av de største utfordringene ved bruk 

av snøscooter i utmark, både mht. virkninger for friluftsliv og naturmangfold og ikke minst ut 

fra hensynet til sikkerhet, herunder faren for å utløse skred mv. Departementet mener det er 

viktig med tilstrekkelig oppsyn og kontroll for å få bukt med ulovlig snøscooterkjøring.»  

 s. 32: «Den store endringen som følger med de nye reglene, er at omfanget av 

snøscooterkjøring vil øke betraktelig. Dette vil potensielt også øke mengden av ulovlig 

kjøring.» 

Det er ingen referanse til utredningen fra Vista Analyse i proposisjonen. 

5) Konklusjon: Drøftelsen ovenfor viser at det var store mangler i kunnskapsinnhentingen forut for 

høringsforslaget, og at departementet var bevisst at betydelig kunnskap manglet. Departementet ble 

gjort oppmerksom på eksisterende undersøkelser av hvilke virkninger snøscooterkjøring har hatt 

under høringsrunden, men det ble lagt fram svært få konkrete vurderinger av hvilke konsekvenser 

forslaget måtte forventes å få. Departementet har ikke lagt fram materiale som tyder på at det ble 

foretatt ytterligere utredning av faktagrunnlaget ved utarbeidelsen av proposisjonen. Proposisjonen 

inneholder eksempelvis ikke vurderinger av direkte konsekvenser av forslaget, inklusive hvor mange 

løyper som kan forventes opprettet, hvor disse forventes å bli opprettet, forventet økning i antall 

snøscootere, eller forventet økning i bruk av snøscootere. Det inneholder en uspesifisert og 

ubegrunnet vurdering om forventet økning i kjøring, inklusive ulovlig kjøring. Videre inneholder 

proposisjonen ingen vurdering av hvilke virkninger de direkte konsekvensene av forslaget kan få for 

helse, naturens produksjonsevne eller naturmangfold.  

Etter dette er det min klare konklusjon at Regjeringen ved fremleggelsen av Prop. 35 L (2014–2015) 

om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. ikke har oppfylt sin utredningsplikt 

etter Grunnloven § 112 annet ledd som skal sikre borgernes «rett til kunnskap … om virkningene av 

planlagte … inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd».  
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Regjeringen kan hevde at det har vært foretatt en intern utredning av spørsmålene og at man ikke 

anså det hensiktsmessig, siden det hastet å fremme lovforslaget, å presentere utredningen i 

lovproposisjonen. Regjeringen kan også hevde, slik de gjør i proposisjonen, at høringsinstanser og 

Stortinget selv har den informasjon de trenger til å gjøre sine egne vurderinger. Slike argumenter er 

ikke holdbare. En utredning som holdes intern eller en generell henvisning til at kunnskap er 

tilgjengelig ikke tjener til å sikre borgerne den kunnskap de har rett til etter § 112. 

5. Kan Stortinget vedta loven til tross for den mangelfulle utredningen? 
Stortinget tok saken til behandling som et «dok. 8» forslag.18 I Stortingets innstilling datert 17. juni 

2014 er det ikke noen referanser til Grunnloven § 112. Komitéen bemerker enstemmig at: 

motorferdsel i utmark må reguleres slik at en sikrer områder for friluftsliv, ikke påfører 

naturen skader og ivaretar de lokale næringsinteressene. Det er behov for å finne fram til 

tydelige prinsipper og prosedyrer som på en god måte regulerer adgangen til bruk av 

motorkjøretøy innenfor ulike områder.19 

I tillegg pekte et flertall i komitéen på at: 

vi i dag vet for lite om konsekvensene for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse til å åpne 

for fornøyelsesløyper for snøscooterkjøring, og at det derfor er behov for en grundig analyse 

av eventuelle konsekvenser før forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag legges fram.20 

Dette står i kontrast til Regjeringens merknad i lovproposisjonen om 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».21 Et flertall i komitéen mente 

også at det skulle være et «forbud mot å legge løyper i … viktige friluftslivsområder og områder som 

er særlig viktige for enkelte fugle- og dyrearter og annet naturmangfold.»22 Dette indikerer at 

komitéen mente at lovforslaget minst måtte oppfylle de utredningsplikter som følger av Grunnloven 

§ 112, selv om dette ikke er fastslått eksplisitt.  

Det kan ikke være tvil om at Stortinget er forpliktet til å oppfylle de rettigheter som er gitt borgerne i 

§ 112. Når Stortinget får seg forelagt et lovforslag har det en selvstendig plikt til å vurdere om 

forslaget oppfyller de krav som stilles i Grunnloven. Dersom det er tvil om et forslag oppfyller 

Grunnlovens krav bør Stortinget enten selv foreta en vurdering av grunnlovmessigheten eller sende 

det tilbake til Regjeringen for ny vurdering. I dette tilfellet, der jeg etter en vurdering av de 

foreliggende dokumenter har konkludert med at Regjeringen ikke har oppfylt sin utredningsplikt 

etter Grunnloven § 112, må min konklusjon også være at Stortinget vil handle i strid med § 112 

dersom det fatter vedtak i saken utelukkende basert på og i tråd med Regjeringens proposisjon. 

                                                           
18

 Dokument 8:63 S (2013–2014). 
19

 Innst. 309 S (2013–2014) s. 2. 
20

 Innst. 309 S (2013–2014) s. 4. 
21

 Proposisjonen s. 16. 
22

 Innst. 309 S (2013–2014) s. 2. 
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6. Er lovforslaget i strid med Grunnloven § 112 første ledd? 
Rettighetene i § 112 første ledd er svært generelt formulert og det er derfor vanskelig å påvise når 

det vil foreligge en krenkelse. Dersom en utredning viser at lovforslaget med stor sannsynlighet vil få 

betydelige negative helseeffekter eller effekter for naturens produksjonsevne eller naturmangfold vil 

lovforslaget eventuelt kunne ansees for å komme i strid med § 112 første ledd. Drøftelsen ovenfor 

viser at det er usikkerhet om forslaget vil kunne medføre eller bidra til at rettighetene i § 112 første 

ledd blir krenket. Jeg har imidlertid, slik saken er presentert i lovproposisjonen, ikke et tilstrekkelig 

grunnlag for å vurdere om forslaget vil være i strid med Grunnloven § 112 første ledd. 

7. Er lovproposisjonen i overenstemmelse med naturmangfoldloven 
Spørsmålet som skal drøftes her er om utredningskravene i naturmangfoldloven kapittel 2 er oppfylt 

i denne saken. Kapittel 2 inneholder prinsipper for offentlig beslutningstagning i §§ 8-12. I henhold til 

§ 7 skal disse prinsippene «legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet», og 

vurderingen som er gjort under saksforberedelsen «skal fremgå av beslutningen». Det fremgår av 

forarbeidene at «utøving av offentlig myndighet» først og fremst angår vedtak av forskrifter eller 

enkeltvedtak.23  

Det første spørsmålet som skal drøftes er om plikten i § 7 også kommer til anvendelse når det 

fremmes lovforslag. I NOUen som først utredet naturmangfoldloven var bestemmelsen omtalt ut fra 

en snever forståelse av hva som skulle falle inn under begrepet «offentlig myndighetsutøvelse»: 

Bestemmelsen fastslår at prinsippene i utk. §§ 9 til 12 har sin rettslige betydning ved offentlig 

myndighetsutøving (dvs. når det vedtas forskrifter eller treffes enkeltvedtak).24 

Men utvalgets drøftelse viser også at det skal være åpning for en bredere forståelse av begrepet ved 

å uttale: 

I tilfeller der utøving av myndighet ikke overlater rom for skjønn eller ulike tolkninger, må 

hensyntagen til prinsippene skje i forbindelse med etableringen av hjemmelen for 

myndighetsutøvingen, f.eks når det skal fastsettes forskrift om tilskuddsordninger.25 

Dette utsagnet ble gjentatt i lovproposisjonen som ble lagt fram for Stortinget.26 Lovgivning vil kunne 

være et slikt hjemmelsgrunnlag som det her refereres til, og det er ikke tvil om at det lovforslag som 

Regjeringen har fremmet på flere punkter oppfyller kriteriet om at forvaltningen ikke vil være gitt 

rom for fritt skjønn eller ulike tolkninger i sin myndighetsutøving. I Regjeringens lovproposisjon kom 

forventningen om at prinsippene skulle komme til anvendelse ved forberedelsen av lovgivning enda 

klarere til uttrykk: 

Betydningen av prinsippene er at disse skal være en rettesnor for utforming av ny lovgivning 

og annet regelverk, for tolkning av lover og regler og ved utøving av skjønn etter 

naturmangfoldloven eller andre lover.27 

I innstillingen til Stortinget omtaler komitéen bestemmelsen som følger: 

                                                           
23

 S. 378. 
24

 NOU 2004:28 s. 582. 
25

 NOU 2004:28 s. 190.  
26

 S. 378-379. 
27

 S. 102. 
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Loven inneholder noen sentrale prinsipper – kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige 

prinsipper – som legges til grunn ved myndighetsutøving etter naturmangfoldloven og annen 

lov28 

Det finnes ikke konkrete merknader om anvendelsesområdet for bestemmelsen i komitéens 

merknader. 

Intensjonen om å la § 7 få anvendelse ved lovarbeid har ikke vært fulgt opp i ettertid. I Klima- og 

miljødepartementets veileder om naturmangfoldloven kapittel II har imidlertid departementet 

omtalt anvendelsesområdet til § 7 i brede ordelag (s. 12 og 13): 

Paragraf 7 gjelder alle beslutninger som berører naturmangfold. Saksbehandler må vurdere 

konkret hvorvidt beslutningen faktisk medfører at naturmangfoldet påvirkes, enten positivt 

eller negativt. 

Prinsippene i §§ 8-12 gjelder «ved utøving av offentlig myndighet.» Offentlig 

myndighetsutøving er først og fremst enkeltvedtak og fastsetting av forskrifter, men som 

ordlyden anviser, gjelder dette også tildeling av tilskudd og det offentliges forvaltning av 

egen fast eiendom. 

I praksis er jeg imidlertid ikke kjent med lovforslag som er presentert i tråd med regelen i § 7 om at 

vurderingen som er gjort av prinsippene i §§ 8-12 under saksforberedelsen «skal fremgå av 

beslutningen». Også Inge Lorange Backers omtale av § 7 i lovkommentaren til naturmangfoldloven 

forholder seg til bestemmelsen som om den ikke får anvendelse i lovsaker.29  

Reelt sett kan det hevdes at det ikke bør være noen vesensforskjell mellom forventningene til 

hvordan forskrifter utredes og hvordan lover utredes. Ofte vil det være uklart om et forhold skal 

reguleres i den ene eller andre form. Om noe, skulle man forvente at det skulle være strengere krav 

til utredning av lovgivning enn til utredning av forskrifter. Dette skulle tale for at når man har en plikt 

til å utrede og synliggjøre utredningen av prinsippene i naturmangfoldloven ved forskrifter, bør dette 

gjelde desto mer ved utredningen av lovgivning. 

Den norske tradisjonen har imidlertid vært å holde lovgivningsprosessen separat fra utøvelsen av 

myndighet gjennom forvaltningen, og å legge ulike regelsett til grunn for utredningsprosessene.30 

Utredning av lovgivning følger som utgangspunkt bare Grunnloven og utredningsinstruksen, mens 

utredning av forskrifter også skal følge forvaltningsloven (og naturmangfoldloven).  

Konklusjonen er etter dette uklar. Lovteksten besvarer ikke spørsmålet entydig og relevante 

tolkningsfaktorer trekker i ulike retninger. Det er etter mitt skjønn behov for at Stortinget eller 

Regjeringen avklarer om § 7 pålegger Regjeringen å synliggjøre vurderingen av prinsippene i 

naturmangfoldloven kapittel 2 i lovforslag. Uansett er det etter mitt syn en begrunnet forventning at 

Klima- og miljødepartementet skulle ha synliggjort slike vurderinger i dette lovforslaget. 

Det andre spørsmålet som må reises knytter seg til proposisjonens omtale av forskriften som skal 

gjennomføre lovvedtaket. Det er ikke tvilsomt at pliktene i § 7 kommer til anvendelse når det 

                                                           
28

 Innst. O. nr. 100 (2008–2009) s. 6. Se også s. 17 for komitéens merknader. 
29

 Inge Lorange Backer, Naturmangfoldloven. Kommentarutgave, Oslo: Universitetsforlaget (2010) s. 83-88. 
30

 Se Inge Lorange Backer, Loven – hvordan blir den til? Oslo: Universitetsforlaget (2013) s. 30-31. 
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utarbeides forskrifter. Spørsmålet er om en slik utredning skulle vært tatt inn i lovproposisjonen i 

denne saken, eller om det vil holde at departementet følger vanlig praksis om at en slik utredning 

synliggjøres i foredraget til statsråd. 

Høringen av lovforslaget omfattet også høring av forskriften. Diskusjonen av forskriften i 

lovproposisjonen er detaljert og konkluderende i den forstand at departementet tar stilling til 

spørsmål om utformingen av forskriften. Det som kan antas å være departementets endelige utkast 

til forskrift slik denne vil bli lagt fram for Regjeringen er vedlagt proposisjonen. Forskriften, slik den er 

utformet i vedlegget til lovforslaget, blir følgelig en helt sentral forutsetning for Stortingets vedtak. 

Dermed vil det foreligge en svært sterk formodning mot at departementet vil endre forskriftsutkastet 

etter Stortingets behandling av lovsaken, med mindre Stortinget gir klare signaler om at 

forskriftsutkastet bør endres.  

På denne bakgrunn er det klart at utredningen av prinsippene i naturmangfoldloven skulle ha vært 

foretatt før saken ble presentert for Stortinget. Videre er det ingen grunn til at denne utredningen 

ikke skal synliggjøres for Stortinget men først tas inn i foredraget for statsråd. En slik utredning vil 

nettopp være svært interessant for Stortingets behandling og bidra til å opplyse saken på best mulig 

måte. Utredningen kunne vært synliggjort i selve teksten i lovproposisjonen eller vært tatt med som 

et vedlegg. Departementet har ved å integrere forskriftsarbeidet så tett i lovgivningsprosessen lagt 

opp til en annen prosess enn den som er vanlig. Dette innebærer at man også når det gjelder 

synliggjøring av utredningen bør være åpne for å følge andre prosedyrer enn de man normalt følger i 

lovproposisjoner. Departementet har også ansvar for å sikre at § 7 følges opp slik at 

naturmangfoldlovens intensjoner ivaretas. Disse synspunktene støttes av Inge Lorange Backers 

diskusjon av delte beslutningsprosesser i kommentaren til naturmangfoldloven: 

I andre tilfelle knytter kravene i §§ 7 til 12 seg til beslutningsprosessen som helhet. Da må de 

være oppfylt når den avsluttende avgjørelsen treffes. Men det vil ofte ikke være nok, fordi 

den tidligere prinsippavgjørelsen vil legge avgjørende føringer på den endelige. I så fall må 

retningslinjene også følges i samband med prinsippavgjørelsen. Mangler på dette punkt kan 

tenkes rettet opp i samband med den endelige avgjørelsen, men det er da grunn til å stille 

desto større krav til begrunnelsen etter § 7 annet punktum for at opprettingen er reell.31 

Stortingets lovvedtak i denne saken må anses som et eksempel på en slik «prinsippavgjørelse». 

På denne bakgrunn er min konklusjon at departementet, for å oppfylle sin plikt etter 

naturmangfoldloven § 7 om å legge til grunn prinsippene i §§ 8 til 12 ved utøvelsen av myndighet og 

å synliggjøre vurderingen, skulle ha foretatt en slik vurdering som en del av lovforberedelsen og 

synliggjort vurderingen i lovproposisjonen.  
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