FinseSymposiet 2005
23. - 25. mai
FinseSymposiet – høyttenkning i høyfjellet
FinseSymposiet setter miljøfokus på høyfjellsnatur og –fauna. Symposiet tematiserer årlig en
konkret sak og samler faglig tunge og sentrale premissleverandører, på tvers av
interessegrupper og næringsinteresser, til målrettet og avklarende diskusjon på Finse.
FinseSymposiet 2005 er viet problematikken rundt motorferdsel i utmark i forhold til reiseliv
og alternativ næringsutvikling.
Formålet er å samle 30 talspersoner for de viktigste sidene ved dette temaet med sikte på å
klargjøre dagens situasjon, avdekke konflikter og om mulig komme fram til omforente forslag
til en fornuftig og akseptabel politikk på området.
Salget og bruken av så vel skutere som barmarkskjøretøyer øker dramatisk, dispensasjonspraksisen i mange kommuner er i strid med loven om motorisert ferdsel i utmark og den
nasjonale forskriften gitt i medhold av loven, vi registrerer en aggressiv markedsføring av
kjøretøyene og det er mye ulovlig kjøring.
En forsøksordning i medhold av plan- og bygningsloven i 8 kommuner avsluttes 1. mai i år og
Direktoratet for Naturforvaltning/Miljøverndepartementet må ta standpunkt til eventuelle
endringer i lov og forskrift og om kommunene heretter skal forvalte motorferdsellovens
intensjoner og rammer etter plan- og bygningsloven.
Samtidig med et sterkt press fra flere politiske partier og en rekke kommuner for større frihet
og en mer liberal motorferdselpraksis, søkes det etter alternativ næringsutvikling i bygdene.
Noen turistbedrifter og næringsorganisasjoner mener næringsbegrepet i gjeldende lov må
utvides for å gi rom for kjøring i forhold til deres ønsker og behov. Andre kommuner og
næringsbedrifter mener motorferdsel vil være i strid med turistenes ønsker for ferieopphold i
norsk fjellnatur. I denne forbindelse er begrepet økoturisme dukket opp.
Som faglig ansvarlig for seminaret, håper Norges Naturvernforbund at seminaret vil bidra til
konstruktive forslag og ideer som vil bli tillagt vekt i den videre prosess med dette temaet - et
tema som engasjerer svært mange mennesker i dette land.
FinseSymposiet 2005 arrangeres i nært samarbeid med Norges Naturvernforbund, som har
det faglige ansvar for programmet. Symposiet avholdes på høyfjellshotellet Finse 1222.
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