
 

Oslo, 4. januar 2007

Haslemoen som område for opplæring i bruk av snøscooter.

Det vises til fylkesmannens høringsbrev av 22.11.2006
Norges Naturvernforbund setter pris på at vi nå har fått et nytt regelverk i  kjøreopplæring for 
bruk av snøscooter. Kjøreopplæringen krever egnede områder og vi registrerer at det skal 
opprettes totalt seks slike, hver på inntil 1500 dekar. To av utvalgskriteriene som vi spesielt 
har merket oss og som vi støtter, er:

- Minimum av konflikt i forhold til naboer, biologisk mangfold og  friluftslivinteresser
- Områder som allerede er tatt i bruk til støyende virksomhet eller som er preget av 

inngrep foretrekks foran ”ubesudlede” arealer. 

For regionen som skal dekke behovet for fylkene Oslo og Akershus, Østfold, Oppland og 
Hedmark har så de berørte fylkesmannsetater og Statens vegvesen  blitt stående ved  et 
område på 1570 dekar på Haslemoen i Våler som  det best egnede området.

Naturvernforbundet i Hedmark og forbundet sentralt er enige i den konklusjonen. Haslemoen 
er en tidligere militærleir hvor det nå planlegges å samle ulike typer motorsportaktiviteter.
Vårt fylkeslag har registrert en del uheldig og ulovlig motorferdsel i utmark de senere år. Vi 
forventer derfor at valget av Haslemoen,  selve kjøreopplæringen  og også andre typer 
motorsportaktiviteter som skal foregå der, vil bidra til å redusere den uheldige 
motorferdselen.

Vi forutsetter at teoridelen av kjøreopplæringen også inkluderer opplæring i 
motorferdsellovens bestemmelser og undervisning/motivasjon for å ta vare på de verdiene 
som ligger til grunn for loven og den nasjonale forskriften i medhold av den. 

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Lars Haltbrekken
leder

Gjenpart sendt:
- Statens vegvesen
- Naturvernforbundet i Hedmark
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