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Oppdrag om å vurdere forskriftsendring vedr. bruk av el-
sykkel på vei i enkelte verneområder 

Vi viser til oppdrag i brev av 10.10.19 fra Klima- og miljødepartementet om å igangsette en prosess 
med forskriftsendringer for å tillate bruk av el-sykkel på veier i enkelte verneområder. 
Departementet viser til den sterke økningen i bruk av el-sykler og ønsker en rask vurdering av bruk 
av el-sykler på veier i verneområder der det per i dag er mye bruk av sykkel og få åpenbare grunner 
til å ikke tillate bruk av el-sykkel. 
 
På denne bakgrunnen gir Miljødirektoratet Fylkesmannen i oppdrag å foreslå forskriftsendringer som 
åpner for bruk av el-sykkel på veistrekninger i verneområdene der det per i dag er mye bruk av 
sykkel. I utvelgelsen av aktuelle veier/strekninger skal omfanget av sykling i dag vektlegges, og det 
skal vurderes om det er hensiktsmessig å inkludere flere veier innenfor samme verneområde når 
forskriften først skal revideres.   
 
For alle veistrekninger skal det gjøres en vurdering av mulige konsekvenser ved å åpne for el-
sykling. Hensyn til villrein må spesifikt vurderes, der det er relevant.  
 
For å begrense oppdragets omfang nå skal det kun gjøres vurdering av forskriftsendring i enkelte 
verneområder der behovet vurderes å være stort. Forskriftsendringer knyttet til sykling for øvrige 
verneområder vil omfattes av den generelle revideringen av verneområdeforskrifter som vil komme 
senere. Dette oppdraget er derfor begrenset til verneområder som forvaltes av følgende 
nasjonalparkstyrer: 

 Dovrefjell nasjonalparkstyre 
 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
 Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen  
 Verneområdestyret for Trollheimen  

Fylkesmannen skal involvere styrene i prosessen slik at de kan gi innspill til aktuelle veistrekninger. 
 
Forslagene til endring av forskrifter skal sendes Miljødirektoratet for faglig gjennomgang innen 
10/12-19 slik at forslag kan sendes ut på høring før jul. 
 

Fylkesmannen i Innlandet 
Postboks 987 
2604 LILLEHAMMER 

 
 
Trondheim, 15.11.2019 
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Likelydende brev er sendt ut til samtlige fylkesmenn som er administrativt knyttet til de opplistete 
verneområdene. 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Fossum Line-Kristin Larsen 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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