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1. Bakgrunn og hensikt 
Reguleringsplan vedtatt 06.10.2006 legger til rette for reiselivsutvikling av Målselv fjellandsby 

med områder satt av til næringsutvikling, fritidsbebyggelse og idretts- og friluftsområder. 

Bakgrunnen for planen er å tilrettelegge for turaktivitet i forbindelse med virksomheten i 

Målselv fjellandsby og generelt for tur- og friluftsinteresse i kommunen og regionen. Planen for 

Målselv fjellandsby og kommuneplanens samfunnsdel, med vedtatte strategier gjør det viktig å 

tilrettelegge for denne type bruk. Samtidig må dette skje på reindriften sine premisser da de har 

næringsmessige interesser så vel som kulturhistorisk tilknytning til området, gjennom 

vinterbeite. Det er også flere ulike grunneier som blir berørt av løype-traséen. Å sikre en god 

bærekraftig utvikling og bruk av området for alle parter er bakgrunnen for at området ønskes 

regulert. 

Hensikten med planen er å samle interessene i området i en helhetlig plan som sikrer alle den 

tilgangen de trenger for sine virksomheter. Formalisering av bruken i området vil også gi 

involverte større forutsigbarhet. I arbeidet med planen har det vært viktig å finne en løsning 

som sikrer tilgjengelighet til området på en så skånsom måte som mulig for naturen, som også 

er basisen for begge næringene gjennom ressurser og landskap som skaper næring og 

opplevelser. 

Det er hensiktsmessig å sammenstille kjent kunnskap i området basert på foreliggende og ny 

informasjon som fortløpende blir utredet. KU fra etableringen av Målselv fjellandsby og særlig 

deltema reindrift, NINA-rapport 179 av Danielsen og Tømmervik er viktige kilder også ved dette 

planarbeidet Sammen med KU fra Statnett sin linjebygging kV 420 Ofoten-Balsfjord, befaringer 

og annen kjent og innhentet kunnskap fra området legges til grunn. Samlet vil dette utgjøre et 

godt kunnskapsgrunnlag for planen og ansees som jevngod med ny KU. 

 

1.1 Oppstart av planarbeidet 

Kunngjøring og varsling av oppstart planarbeid med forslag til planprogram ble igangsatt 

01.08.2014.  

1.2 Merknader og varsel om innsigelse 

Det er kommet en rekke merknader og innspill i saken. Merknadsbehandlingen er med som eget 

vedlegg til planen, se vedlegg 1 til planbeskrivelsen. 

Det er kommet varsel om innsigelse fra Fylkesmannen i Troms om tidligere ikke godkjente 

oppkjøring av trasé mot Elvehøgda, hvor en Konsekvensutredning i forbindelse med 

Reindriftsnæringen blir stilt som krav. Denne sløyfen tas ut av planen og det er uttalt av 

Fylkesmannen at en slik løype vil godkjennes uten ny KU, dersom kjent kunnskap fra andre 

utredninger og KU blir sammenstilt. Sammenstilling av kjent kunnskap fra foreliggende 

utredninger og data fra andre offentlige kilder blir vist til i kapittel 4. Konsekvenser og 

avbøtende tiltak. 
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1.3 Saksbehandling 

Forslag til områdereguleringsplan for plan-ident 19242014001 

 

2. Beskrivelse av planområdet 

2.1 Beliggenhet og avgrensning 

 

Kart 1. Oversikt over planområde i grønt, med løyper, kraftlinjer og innregulerte spredt 

fritidsbebyggelse. For mer detaljert kart, se kart 3 Plankart. Målselv fjellandsby i sør-øst. 

Planen ligger i en del av Mauken fjellområde, nord-vest for Målselv Fjellandsby, med Myrefjell i 

øst, Helgemauken i nord og i vest skrår terrenget nedover mot lia som ender ved Fredriksberg 

og Nyberg. I sør-vest av området grenser det direkte til Målselv fjellandsby. Løypene starter i 

planområdet til fjellandsbyen, som også har tilkomstvei og parkering. Området ligger også 

innenfor Troms kraftnett AS sitt konsesjonsområde. Planen overlapper med reguleringsplan for 

Målselv fjellandsby ved Fornøyelsesparken Blånisselandet med bebyggelsesplan. I nordøst 

grenser planen mot bekker som er varslet som del av Nedre Takelvdal vannverk. 

 



6 
 

2.2 Kommuneplanens areal- og samfunnsdel 

I gjeldende kommuneplan er området satt av til LNFR-område. Det foregår reindrift i 

forbindelse med vinterbeite i området. Inntil 2014 var det sauedrift i området, men i skrivende 

stund er det kun reindriftsnæringen som beiter i området. 

Kart 2. Utklipp fra kommuneplanens arealdel. Planområdet er merket med stiplet linje hvor det i dag er 

regulert for LNFR-område (Lys grønn flate), sammen med omliggende områder. Reguleringsplan for 

Målselv fjellandsby i sør-østlig hjørne av kartet i oransje. 

Kommuneplanens samfunnsdel legger blant annet vekt på utvikling og tilrettelegging for 

næringslivet i kommunen og satsing på friluftsliv og folkehelse. Disse hensynene blir særlig 

ivaretatt i denne planen. Den skal tilrettelegge for turist- og friluftsnæringen i tillegg til 

reindriftsnæringen. God tilgang til friluftsområder er et viktig helsefremmende tiltak. 
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2.3 Reguleringsplaner 

I kommuneplanens arealdel er som avklart hele området regulert som LNFR i dag, i likhet med 

mesteparten av tilsluttende område. Planen vil overlappe to planer: områderegulering for 

Målselv fjellandsby og bebyggelsesplan for Fornøyelsesparken Blånisselandet. 

 

Reguleringsplan for Målselv fjellandsby 

 

Kart 3: Utklipp av reguleringsplan for Målselv Fjellandsby, med berørte område omtrent midt på, nord-

vest for lysegult felt (FP1) som er «Blånisselandet». 

Reguleringsplanen til Målselv fjellandsby i sør-østlige del. Det er her løypen starter og parkering 

og tilkomstvei vil ligge. Planen for skiløype skjer delvis for å sikre driften i Målselv fjellandsby, 

uten for store inngrep for reindriftsnæringen. §2.8, punkt 5 sier at utbygger skal forelegge plan 

tur- og løype traséer ved utgangen av april 2007, med avklaring av eiendomsforhold med 

berørte områder, samt berørte næringer. Planen er først i utarbeidelse nå i 2015 på grunn av 

blant annet endringer i driften av fjellandsbyen og mange ulike interesser i selve planområdet 

og hosliggende områder. Dette gjør det nødvendig for kommunen å regulere for sommer- og 

vintertrasé for å sikre alle parters mulighet for drift av næring og egen eiendom. Denne planen 

må delvis sees på som en forlengelse av det arbeidet som er pekt på som videre utførelse i 

reguleringsplanen for Målselv Fjellandsby. Hensynet til reinbeite skal overholdes med at det 

legges mest mulig til rette for løype og ferdsel vest for planområdet for Målselv fjellandsby, mot 

Helgemauken og ikke med utgangspunkt høyere enn sentrum. Reindriften og Fylkesmannen har 

uttalt at de kan godta løype så langt inn som til Helgemauken, via «Benkan» ved Hompen, hvor 

trasé er tegnet inn i plankart. 
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Bebyggelsesplan for Blånisselandet 

 

Kart 4: bebyggelsesplan for Fornøyelsespark Blånisselandet, som grenser og vil overlappe med plan for 

løypetrasé. 

Etter driften av Blånisselandet ble avviklet har bygget og området rundt stått tomt uten ny drift 

eller eier. Det kan ventes en avklaring på videre ønsket bruk fra mulig ny innen denne planen 

blir ferdig behandlet. 

Traséen og dermed ny plan vil overlappe bebyggelsesplanen for Blånisselandet da den vil 

benytte sti nedenfor bygg og hosliggende gangbru over Bjelma mot parkering i sentrum av 

Målselv fjellandsby. Løypen vil her reguleres om og opparbeides til formålet kombinertbruk 

Gang- og sykkelvei på sommeren og skiløype for vinterbruk. Dette vi også sikre ferdsel for 

rullestol på sommeren her. Se plankart for nøyaktig plassering av løype. 
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2.4 Bebyggelse og anlegg 

I nord-øst, over toppen av Rognmoskaret ligger deler av nedfallsområdet til Nedre Takelvdal 

vannverk. Det skal tas ekstra hensyn til nedfallsområdet og det som eventuelt måtte regnes som 

bygg eller infrastruktur i forhold til vannverket. 

Målselv fjellandsby med tilhørende bebyggelse og anlegg er hovedfaktor og drivkraft for 

menneskelig aktivitet i nærområdet. Infrastruktur med vei og parkering fører folk til området 

og hytteeiere og andre brukere av fritidsboligene bidrar i vesentlig grad til bruken av området. 

Spredt fritidsbebyggelse er fordelt på to fritidsboliger, med noen uthus og et felles bygg for 

grunneiere i planområdet. Det er ønskelig å regulere disse inn sammen med to nye 

hytteområder med maksimalt 4 nye fritidsbygninger (med uthus) for hver. 

Statnett sin kV-420 ledning bygges for tiden i området og vil påvirke og legge føringer for 

planen da blant annet deler av anleggsområdene ønskes videreført som turvei og parkering. 

Linjene i seg legger føringer for ferdsel og opphold. 

 

2.5 Adkomst, parkering og renovasjon 

Adkomstveier går gjennom Målselv fjellandsby og er regulert inn i Områdereguleringsplanen 

for denne. Blånisselandet har en tilkomstvei for service og utrykning. Denne er felles med 

tilkomstveien til hytter og vil i korte perioder få økt bruk. 

Parkering i nærområdet og for brukere av fjellandsbyens tilbud skjer i hovedsak på 

parkeringsplass ved sentrum av fjellandsbyen. Denne bør videreføres for nye planer i og 

omkring området for  å konsentrere aktivitet rundt fjellandsbyens ulike næringer. 

Renovasjon skjer ved kontainere som er plassert ut i området. Økt bruk av områdene legger 

betingelser for økt renovasjonstilbud. 

 

2.6 kulturminner 

Det er registrert et kulturminne i området, én samisk  árran, som er over 100 år gammel og 

fredet etter Lov om kulturminner §4 Automatisk fredete kulturminner. 

Sametinget vil ha befaring i området med arkeolog i løpet av juli eller august 2015. Befaringen 

vil være et supplement til KU utført av Statnett utført i forbindelse med kV 420-linje Ofoten-

Balsfjord. Befaringen vil undersøke områder i og rundt mulig plassering av fritidsboliger og valg 

av trasé utenom Statnett sin ATV-løype. 

 

2.7 Friluftsliv 

Målselv fjellandsby er et populært område og en næring som tilrettelegger for friluftsliv. Dette 

samsvarer godt med kommunens satsningsområder, jamfør Utviklingsplan næring og 

kommuneplanens samfunnsdel.  Formålet med planen er stabil tilrettelegging for 

friluftsaktivitet for næringen så vel som brukerne. Det er stor diversitet i aktiviteter og en 

sommer- og vinterløype i nærområdet vil føye seg godt inn i slik satsning. 
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2.8 Landbruk, skog, landskap og naturmangfold 

Det drives ikke beitebruk for sau innenfor planområdet, siste sauebruket ble avviklet helt i 

2014. Årsaken for avviklingen var sammensatt. I beitesammenheng har området et godt 

potensiale da arealene ligger høyt i terrenget og  vil da kunne inngå som gode sommerbeite 

spesielt i juli og august. 

Store deler av området består av skogsmark. 753 da av skogsmarka har middels bonitet, 

størstedelen ligger i Rognmoskaret. Driftsforholdene må anses som gode selv om 

terrengtransporten i dag er lang. Skogareal med lav bonitet er ikke målt opp. 

Planområdets og tilsluttende områder preges av løvskog med spredt furu, myr og noe snaumark 

i nord-vest, mellom Hompen og Helgemauken. Sør-øst for området er Målselv fjellandsby hvor 

tett fritidsbolig med alpinløyper, skitrekk og tilkomstveier preger landskapet. Vest for området 

er det etter hvert mer skog. Statnett sine kraftlinjer går gjennom området og er visuelt synlig fra 

ulike punkter. 

Området har ingen kjente truede arter eller rødlistearter. Det er likevel gjort observasjoner av jerv 

og gaupe, som ikke er vanlig over tid. Området er en del av et nasjonalt forvaltningsområde for 

gaupe, på lik linje med andre steder hvor tyngre inngrep skjer. Naturen er i stor grad mindre berørt 

av menneskelige inngrep. Tre spredte hytter med noen uthus og ellers uten større opparbeidelse er i 

området i dag. Noe barskog og lauvskog samt myr preger området.  

Informasjonen er hentet miljøvernforvaltningen og Miljødepartementet sin karttjeneste 

miljostatus.no. Rapporten til Statnett tar ikke opp spesielle forhold i planområdet. 

 

2.9 Reindrift 

Området er tradisjonelt og i dag et viktig reinbeiteområde vinterstid. I hovedsak foregår det 

reinbeite på nord-siden av Mauken-massivet. Reindriften har uttrykket bekymring for at økt 

ferdsel vil øke presset på bestanden. Det er vedtatt i planen for Målselv Fjellandsby at det kunne 

bygges ut og tilrettelegges for blant annet skiløyper ut av fjellandsbyen, da dette er en viktig for 

næringsutviklingen. 

Statnetts KU for bygging av kV420-linjen gjennom området viser blant annet at bestanden 

tidligere har gått opp med 30% de siste 8-9 år. Dette til tross for en massiv utbygging av Målselv 

fjellandsby og etablering av sammenbindingskorridor for Mauke – og blåting skyte og 

øvingsfelter. Tiltak som å legge ut vinter-fôr viser seg å hjelpe bestanden opp. Det synes ut fra 

Statnett sin KU som vesentlig å lede friluftsaktiviteten i området på sørsiden av Maukenområdet 

ut fra fjellandsbyen. 

 

2.10 Sjeldne og truede arter 

Artsdatabanken viser til at det er gjort observasjoner av jerv og gaupe i området i nyere tid. 

Inngrep i form av løype-trasé eller fritidsboliger vil ikke direkte berøre kjente hi eller lignende. 

Det er likevel trolig at økt ferdsel kan forstyrre rovdyrbestanden noe. Gaupe er definert som 

sjelden art og jerv som sterkt truet.  
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Naturbasen til Miljøverndirektoratet viser at området berører inngrepsfri natur utenfor 1 km av 

inngrep, pr. Januar 2013, rundt toppen av Helgemauken. 

Ingen av observasjonen er til hindring for planen, men understreker behovet for varsomhet i 

inngrepene ovenfor naturen. 

3. Beskrivelse av planforslag 
Planforslaget i kartet er lagt til beskrevet område. Det inneholder trasé for friluftsliv i tre ulike 

deler med hver sin standard i forhold til regulering av bruk og inngrep i naturen. Andre forhold 

vil også virke inn på planen og er tatt med etter den bruken av arealene er beskrevet. 

 

3.1 Arealformål 

Arealene er regulert etter Plan- bygningsloven § 12-5, 12-6 og 12-7. Andre bestemmelser som 

lov om kulturminne og Friluftsloven legger føringer for bruk av og ferdsel i arealene.  

 

Sommer- og vinterløype 

Sommer- og vintertraséen får ulike underformål i forhold til hensikt og bruk som igjen styrer 

grad av opparbeidelse og inngrep. 

Del A blir en videreføring og omregulering av eksisterende gang- og sykkelvei fra parkering i 

fjellandsbyen til bro over bekken Bjelma til P1. Denne delen reguleres til kombinert formål 

gang- og sykkelsti for sommerbruk og skiløype for vinterbruk. For den delen som ligger i 

Planident 19240055; bebyggelsesplan for sentrumsområdet i Målselv fjellandsby, blir dette en 

reguleringsendring. 

Del B er en videreføring av deler av ATV-traséen brukt under anleggsperioden til kV  420-linjen 

som Statnett oppfører mellom Ofoten og Balsfjord. Delen reguleres til kombinert formål under 

grøntstruktur til turløype for sommerbruk og skiløype for vinterbruk. Denne sammenføyes med 

nedre Del C som anvist på kart. Resten av tidligere ATV-trasé som er bygd av Statnett 

tilbakeføres til naturlig tilstand gjennom de avtaler gjort med Statnett eller naturlig gjengroing. 

Del C er nedre trasé og reguleres under bygg og anlegg som skiløype for vinterbruk. Denne 

delen bør ryddes for trakkebredde på 8 meter for to spor med skøyte-trasé i mellom sporene. 

Løypen bør merkes. Grunnen kan opparbeides med mindre inngrep som klopper og lignende 

hvor drenering er nødvendig. Det anbefales ikke oppkjøring av skiløype før snødybden er på 

rundt 90 cm eller annen faglig anbefaling for skiløype uten særlig opparbeidet grunn. Denne 

delen går som plankartet viser mot Helgemauken, via Benkan. 

 

Områder for fritidsbebyggelse 

To nye områder for fritidsbolig er regulert inn. Vist som område 1 og 2 på plankartet. Områdene 

er plasser på grensene mellom berørte grunneiere, med mulighet for inntil to fritidsboliger på 

hver grunneiendom. Det er i tillegg tillat med utedo og ett mindre skur i forbindelse med hver 

hyttetomt. Hyttene plasseres skånsomt i forhold til nærområdet og landskapet med minst mulig 
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sjenanse. Grunnen til byggene skal ikke planeres ved hjelp av utfylling og opphøyning av 

terrenget. Alle hytteområdene er ment som kompensasjon til grunneiere for bruk av 

eiendommene til vinter- og sommerløype. 

Tilkomst 

Det er per dags dato ikke regulert inn kjøreveier i området. Det skal likevel være mulig å 

opparbeide del 1 av løype så den kan brukes som tilkomstvei til sommerparkeringen til 

fritidsbebyggelsen i planen. Det skal ikke foregå vinterbrøyting i noen del av løypen, annet enn 

dersom det er nødvendig for å kjøre opp løype. 

Det er ikke regulert inn tilkomstvei til området. Brukere av skiløypen skal bruke tilkomstvei til 

parkering i sentrum av Målselv fjellandsby. 

 

Parkeringsplasser 

Tilkomstparkering for bruk av løypen og området skal skje i «bygda» som er sentrum i Målselv 

fjellandsby. Konsentrering av parkering og ferdsel inn og ut av dette området vil i henhold til 

planen kunne styrke de servicefunksjoner som ligger her. Dette er i henhold til planens ønske 

om å tilrettelegge for næringen i Målselv fjellandsby. Det reguleres inn to mindre 

parkeringsplasser med svært begrenset bruk, henholdsvis P1 og P2. 

P1 er en videreføring av Statnett sin Baseplass B65, som er i bruk i forbindelse med bygging av 

kV 420-linjen. Plassen er kun tiltenkt i bruk for kjøretøy/installasjoner ved arrangementer og 

som reserve parkering et begrenset antall dager i året. 

P2 er en ny parkering for sommerbruk, ment for grunneiere eller eiere av de spredte 

fritidsboligene i området. Tilkomst vil kunne reguleres inn med skilting i løypens Del A, når 

denne er opparbeidet til standard for Gang- og sykkelsti. Dette vil komme som et 

rekkefølgekrav. Parkeringen vil kun være åpen i sommersesongen. I vintersesongen vil adkomst 

være regulert som skiløype og skal ikke brukes til annet. 

3.4 Hensynssoner og sikringssoner 

Kulturminnet med en samisk árran, eldre enn 100 år har fått en sikringssone på 6 meter, etter 

Lov om kulturminner som anbefaler minimum 5 meter. 

Opparbeidete turløyper har en anbefalt hensynssone på 30 meter, som anbefalt i veilederen 

«Tilrettelegging av turveier, løyper og stier» (Kultur- og kirkedepartementet, 2008). En 

veiledende sikringssone på inntil 30 meter vil skjerme løypen for fremtidige inngrep så vel som 

å ivareta overgangen mellom inngrepet løypen representerer og naturen rundt. Hensynssone er 

ikke et krav men anbefales hvor inngrepene er størst. 

Statnett sin trasé for kV 420-linjen har hensynssoner beskrevet i Statnetts plan på 60 meter, 30 

meter på hver side av linjen. Innenfor denne er all form for opphold, bygging og rydding av skog 

svært begrenset. Alle inngrep, uansett karakter bør undersøkes nøye med Statnett. Krysning 

med ski- og turløype er tillat. 
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3.5 Byggegrunn 
Plan- og bygningsloven § 28-1. Byggegrunn, miljøforhold mv. Stiller krav til sikkerhet og eventuelle 

ulemper for natur- eller miljøforhold på grunn som skal bebygges. Område 1 og 2 i planen er regulert 

for spredt fritidsbebyggelse. Data fra NVE og NGU er hentet inn for å vise kjente forhold i grunn i 

forhold til bygging. Områdene er på fast fjellgrunn med vanlig bergart. Det er ikke kjente løsmasser, 

kvikkleire, flom- eller skredfare som utgjør noen trussel for bygging av spredt fritidsbebyggelse de 

områder planen legger til rette for dette. 

Flate partier med torv og myr, for øvrig hovedsakelig tynn morene med tykk morene der løypa 

krysser Rognmoskaret. Her er det også noen små randmorener. Noe bart fjell i første del av 

løypa forbi Enokvatnet og i høyden over ca. 440 moh. Fra Hompen til Helgemauken bart fjell 

med deler av tynt humus-/ torvdekke. 

Lite snøleieområder gir forholdsvis lang vekstsesong og noenlunde rask revegetering etter 

inngrep. 

 

3.6 Estetikk og utforming av fritidsbebyggelsen 

Fritidsbebyggelse med tilhørende bebyggelse skal oppføres innen de retningslinjer som er 

vedtatt i kommuneplanens arealplan. Utforming og materialvalg skal tilpasses og fremheve 

omliggende landskap og terreng. For denne type spredt fritidsbebyggelse er det viktig at 

tradisjonelle byggeskikker blir fulgt, for å følge de tradisjonelle formene nærliggende 

kulturlandskap innehar. Planens formål er først og fremst å regulere for friluftsopplevelser, det 

er derfor viktig at menneskeskapte former tones noe ned i henhold til naturlandskapet det 

omgis av – dette for å unngå unødig visuell forstyrrelse. 

 

3.7 Universell utforming 

Del A vil være en videreføring av eksisterende gang og sykkelsti fra øst-siden av gang-bro over 

”Bjelma”. Med riktig dekke som asfalt eller spesialgrus ment for rullestol vil denne delen av 

traséen dekke også tilkomst for rullestol. Del A er derfor regulert inn for rullestolbruk så langt 

terrenget tillater det.  

 

3.8 Natur og miljø 

Naturen er grunnlaget både for den næringstypen Målselv fjellandsby og reindrifta er avhengig 

av, enten gjennom opplevelser eller beite. Derfor er naturgrunnlaget viktig å ivareta for begge 

næringene og det er også en forutsetning for at næringene kan samarbeide. 

Det skal vises hensyn til naturen og miljøet i nærområdet. Større inngrep skal kun skje i henhold 

til planen hvor de er helt nødvendige for drift og sikkerhet. Økt utfart vil føre til større bruk av 

bil til området. Gevinsten kan høstes i større og bredere tilbud til de som ønsker mosjon og 

resulterer i god folkehelse og vil kunne bidra til økt bruk av egen kropp som valgt reisemiddel 

på kortere turer. 
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4. Konsekvenser og avbøtende tiltak 

4.1 Folkehelse og friluftsliv 

 

Innledning 

Områdets plassering gjør det godt egnet til utfart. Det har høy tilgjengelighetsgrad gjennom 

adkomst i Målselv fjellandsby, for både brukere av anlegget, fritidsboliger og øvrig befolkning. 

Friluftsliv og fokus på uteaktivitet på tvers av alle generasjoner er viktige målsetninger i 

kommunens planarbeid. Følgelig er å tilrettelegge for dette en viktig del av kommunens 

aktivitet ovenfor lokalbefolkningen. Kommunen har også forpliktelser ovenfor næringslivet, 

som fjellandsbyen er en viktig del av. Hyttelivet i Norge er tradisjonelt og i praksis i dag knyttet 

nært opp mot friluftslivsaktiviteter, alle sesonger. En stadig viktigere del av fysisk planlegging 

og samfunnsplanlegging er tilrettelegging for alle grupper i samfunnet. Med en stadig større del 

av befolkningen som blir eldre er viktigheten av universell utforming og tilgjengelighet også til 

friluftsaktiviteter blitt viktig. Det er derfor viktig at man så langt det lar seg gjøre etterstreber 

seg å lage løyper for alle nivåer og forutsetninger. Planen tar mål av seg å tilrettelegge for god 

folkehelse i en bred del av befolkningen med å sikre de fleste tilgang til naturen så langt terreng 

og økonomi lar det gjøre seg. Friluftsopplevelser for alle 

 

Kommuneplanens samfunnsdel og folkehelse. 

I de overordnede målene for folkehelse i Kommuneplanens samfunnsdel står det blant annet at 

«Målselv skal gjøre frisklivsaktiviteter tilgjengelig for alle.» og «Målselv vil løfte frem 

friluftskulturen i det utvidete kulturbegrepet». 

 

Planområdet har stor verdi som friluftsområde for hyttefolk og besøkende til Målselv 

fjellandsby og kommunens egne innbyggere. Økt tilrettelegging gir bredere tilbud til flere 

bruker og virkningen øker positivt med grad av tilrettelegging. Dette er godt beskrevet i KU for 

friluftsliv og fritidsboliger for 420 kV kraftledning Ofoten – Balsfjord; NINA-rapport 516 og 

NINA-rapport 517 om KU for turisme og reiseliv for samme tiltak. 

 

Vurdering for 1-alternativet 

Planen vil fremme bruken av friluftslivet for både brukere av fjellandsbyen samt lokalbefolkning 

for øvrig. For fjellandsbyen er det viktig å markedsføre seg med et bredt tilbud av 

friluftsaktiviteter, da dette kommer naturlig med hyttelivet. Planen legger opp til traséstart fra 

sentrum i fjellandsbyen med parkering og tilgjengelighet for en stor del av befolkningen, også de 

med begrenset mobilitet. Den første delen av løypen vil være tilpasset alle brukere med 

universell utforming med standard for rullestol og gang- og sykkelvei. Turer mot populære 

stopp som ”Benkan” vil i større grad være tilgjengelig for flere med bedre turvei hit. 

Verdien for friluftslivet ansees som å ha stor positiv konsekvens (+++) for friluftslivet i området 

for nå- og fremtiden. 
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Vurdering for 0-alternativet 

Dagens tilstand legger kun opp til sporadisk utflukt i terreng basert på generell fri ferdsel i henhold 

til Friluftsloven. Det er ikke mulig for fjellandsbyen å garantere opparbeidete friluftstraséer ut av 

fjellandsbyen hele året, som er viktig for bredden i næringen.  Økt friluftsaktivitet skjer kun basert på 

generell vekst i bruk av fjellandsbyen og det er ikke lagt opp turløyper ut av området. Oppkjøring av 

skispor skjer på grunneieres premisser og avhenger av dispensasjon for bruk av motorkjøretøy gitt av 

kommunen for en begrenset periode. Enkelte grupper med begrenset mobilitet i samfunnet har ikke 

tilgang til noen deler av det. 

 

Med friluftsliv, tur- og treningsfasiliteter som et vesentlig element for tilbudene ut fra Målselv 

fjellandsby vurderes konsekvensen for 0-alterntivet å være middels til stor negativ (--/---). 

 

4.2 Kulturminner 

Riksantikvaren sin database Askeladden beskriver en samisk arrán (id 155364) i området, som 

er automatisk fredet kulturminne. Denne kan knyttes opp kjente flyttveger hvor det er 

registrert høstboplasser på kartet som ble utarbeidet i forbindelse med Reinbeitekommisjonen 

af 1913. Det samme gjelder trolig for arrán som er bevart i Finnteltholtet inne i selve 

reguleringsplan for Målselv fjellandsby. Området er også nevnt av muntlige kilder som del av 

flyttlei mot sommerbeiter ut mot kysten. 

Ellers er det ikke gjort funn, men området er i kulturhistorisk perspektiv lenge brukt av 

reindrivere for beite og midlertidig bosetningsmønster. Dermed ansees nye funn som  de ønsket 

en egen befaring med arkeolog sommeren 2015. 

Med to kjente samiske kulturminner i området øker øker verdien av hver enkelt. Det øker også 

muligheten for at samisk kulturformidling og historier kan bli videreformidlet som et positivt 

element til besøkende og lokalbefolkning.  

 

1-alternativet 

Kulturminnet ligger tett opp mot turveg som kan opparbeides til barmarksesong. Dette gjør det 

mer sårbar da økt ferdsel kommer tettere på. Om arránen skal merkes og tydeliggjøres med 

informasjon eller den er best sikret uten publisitet, må avklares med vernemyndigheten.  

Konskvensene av tiltaket vurderes som lite negativt (-). 

 

0-alternativet 

Uten tilrettelegging i området for øvrig vil det neppe være naturlig med merking og informasjon 

rundt kulturminne. Den pedagogiske verdien oppnås i liten grad. Men det er større 

sannsynlighet for at det blir liggende uforstyrret. 

Konsekvensene vurderes som minimale (0). 

 



16 
 

4.3 Naturmangfold 
 

Innledning 

Området har ingen kjente truede arter eller rødlistearter. Det er likevel gjort observasjoner av 

Jerv og Gaupe, som ikke er vanlig over tid. Området er en del av et nasjonalt forvaltningsområde 

for Gaupe, på lik linje med andre steder hvor tyngre inngrep skjer. Naturen er i stor grad mindre 

berørt av menneskelige inngrep. Tre spredte hytter med noen uthus og ellers uten større 

opparbeidelse er i området i dag. Noe barskog og lauvskog samt myr preger området. 

Informasjonen er hentet miljøvernforvaltningen og Miljødepartementet sin karttjeneste 

miljostatus.no. Rapporten til Statnett tar ikke opp spesielle forhold i planområdet. 

Begge alternativene påvirkes av økt bruk som genereres fra Målselv fjellandsby. Betydningen 

for naturmangfoldet vil slå noenlunde likt ut for begge alternativ.   

 

Vurdering for 1-alternativet 

Planen vil trolig utsette deler av området for økt ferdsel da dette er et av formålene med planen. 

Merkede løyper som er egnet for ski- og fotturer etter sesongene vil være behjelpelig for å lede 

ferdsel i ønskede retninger for hensyn som må tas. Inngrep som kan virke forstyrrende for 

naturmangfoldet akkurat hvor de skjer vil være opparbeiding av løype-traséen, parkering- og 

arrangementsplassene og hyttebebyggelsen. Disse inngrepene er likevel små og delvis 

irreversible i forhold til Statnett sin aktivitet. Hyttebebyggelsen ansees som nødvendig for å nå 

planens målsetning. Totalt sett er planens inngrep på naturmangfoldet små. 

Inngrepene ansees å medføre liten negativ konsekvens (-) for naturmangfoldet. 

 

Vurdering for 0-alternativet 

Inngrep som tidligere er akseptert inneholder blant annet utbygging av kV 420-linjen til Statnett 

med master forankret i bearbeidet grunn. Naturen vil forbli relativt fri for nye permanente 

inngrep ved 0-alternativet. Økt ferdsel i takt med økt aktivitet i fjellandsbyen er sannsynlig. Det 

vil ikke være andre ledende ferdselsårer enn de begrensninger terrenget setter, som vil kunne 

spre friluftsaktivitetene mer utover. Statnett sin anleggstrasé for ATV og Baseplass ville blitt 

tilbakeført til naturlig stand når anleggsperioden var ferdig. 

Konsekvensen av 0-alternativet vil være minimale til liten negativ konsekvens (0/-) 

 

 

4.4 Landbruk 

Innledning 

Det drives ikke beitebruk for sau innenfor planområdet, siste sauebruket ble avviklet helt i 

2014. Årsaken for avviklingen var sammensatt. I beitesammenheng har området et godt 

potensiale da arealene er frodige og ligger høyt i terrenget og  vil da kunne inngå som gode 

sommerbeite spesielt i juli og august. 

Store deler av området består av skogsmark. 753 da av skogsmarka har middels bonitet, 

størstedelen ligger i Rognmoskaret. Driftsforholdene må anses som gode selv om 

terrengtransporten i dag er lang. Skogareal med lav bonitet er ikke målt opp. 
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Vurdering for 1-alternativet 

For beitebruk vil bruk av løyper på sommerføre til økt trafikk som kan forstyrre beitedyr. Det er 

da spesielt hunder som kan virke forstyrrende, slik at beitedyrene trekker bort fra området. Det 

er båndtvang i området, men erfaringsmessig kjenner en til at noen hundeeiere slipper sine 

hunder allikevel.  

For utnyttelse av skogressursene i området kan løyper være med å stenge mulige kjøretraseer. 

Dette kan løses ved at det etableres krysningspunkt eventuelt at det gies anledning til å 

transportere skogsvirke etter løypetraseene, da kanskje fortrinnsvis på barmark. 

Pr. i dag er det ikke planlagt skogsveger inn til området slik at det vil være vanskelig å si hvor 

krysningspunkt bør legges. En god løsning vil da være å gi mulighet for transport av skogsvirke 

etter løypetraseene. 

Tydeligere styring av ferdselen i sommerhalvåret og mulighet for tilrettelegging for skogsdrift 

kan gi en minimal til liten positiv konsekvens (0/+) 

Vurdering for 0-alternativet 

Ingen tilrettelegging vil trolig spre ferdselen til fots i større grad enn ved 1-alternativet. 

Forstyrrelser vil øke i takt med utbyggingen i Målselv fjellandsby. Konsekvensene av 0-

alternativet er minimale (0) og vil i større grad påvirkes av utvikling av selve Målselv 

fjellandsby. 

 

 

4.5 Reindrift 

innledning 

Tradisjonelt er området benyttet til vinterbeite med tilhørende ferdsel inn og ut av 

beiteområdet. Selv om ikke planområdet direkte berører det mest brukte vinterbeite, vil 

området kunne påvirke reindriftsområdene med å bidra til økt ferdsel og støy i forbindelse med 

løypedriften. Statnett sin KU påpeker at dyrene lever under stress og at innvirkningene på 

utenomliggende påvirkning nærmer seg smertepunktet. Det er blant annet ikke mulig å holde 

liv i tradisjonelle flokkstørrelser uten å legge ut mat til dyrene. Derimot har dette ut fra KUen 

vist seg å være effektivt og igjen økt bestanden. 

Planområde brukes i dag til vinterbeite for Mauken reinbeitedistrikt. Distriktet er inndelt i 8 

beiteområder med delområde Mauken avsatt som vinterbeite. Beitetida er fra 15.oktober til 

15.mai  

Konsekvenser for reindrifta for utbygginga av både Målselv fjellandsby og 

sammenbindingskorridoren for Mauken og Blåtind skytefelt er utreda i forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet for diss tiltakene. Som grunnlagsmateriale bruker vi NINA-rapport 179 

Målselv fjellandsby, KU deltema reindrift av Inge Even Danielsen og Hans Tømmervik, 

31.8.2006 og NINA-rapport 305 Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter, nov. 2007 av 

Andersen, Tømmervik, Danielsen og Nellemann. 
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Konsekvensene for utbyggingen av Målselv fjellandsby er beskrevet med beitetap for tre ulike 

delområder. Direkte beitetap for selve planområdet, indirekte beitetap for det avsnørte området 

i vest med Helgemauken, og influensområdet av aktiviteten og forstyrrelsene som tiltaket 

genererer hovedsakelig øst for Myrefjell. For det indirekte beitetapet øst for Myrefjell er dette 

beskrevet med to scenarier. Ett med 25% beitetap dersom det blir begrenset økt ferdsel i østlig 

retning og ett med 50% beitetap dersom det blir økt ferdsel av skiturister i områdene øst for 

Myrefjell. 
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Illustrasjon fra NINA-rapport 179: Vegetasjonskart over vestre deler av Mauken, med 

utbyggingsområdet for Målselv fjellandsby tegnet inn i rødt. Det avsnørte beiteområdet i 

Helgemauken er tegnet inn i gult og influensområdet i vestre deler av Mauken er tegnet inn i svart. 

 

Direkte beitetap rødt område      27 rein 

Beitetap avsnørt område; gult (inkludert rødt omr)  98 rein 

25% beitetap i influensområde; sort (inkludert rødt og gult) 204 rein 

50% beitetap i influensområde; sort ( ---------   «--------------) 408 rein 

 

Omfanget av inngrepet er vurdert å være stort negativt, og konsekvensene er vurdert å være 

store til meget store negative. 

 

De mest dystre scenariene tar høyde for en stor militær aktivitet i østre deler av Mauken og at 

den opprinnelige traseen for sammenbindingsvegen mellom Mauken og Blåtind skytefelt blir 

bygget. 

Sammenbindingstraseen er etter gode dialogprosesser mellom reindrifta, Målselv kommune og 

forsvaret blitt flyttet etter reindriftas forslag lenger øst.  

I NINA-rapport 305 er den additive effekten for etableringa av sammenbindingskorridoren 

vurdert til å være stor til meget stor negativ ved både utbygginga av Målselv fjellandsby og 

sammenbindingskorridoren.  

 

«Samlet sett vil derfor inngrepene i Myrefjell og sammenbindingskorridoren medføre at 

reintallet bør reduseres mellom 233 og 433 dyr for at beitetrykket skal kunne holdes på dagens 

nivå. Sammenbindingskorridoren utgjør, isolert sett bare 7-8% av de samlede negative 

effektene (estimert reduksjon i antall rein) ved alternativ 2025.»  (siste avsnitt pkt. 6.7 i NINA-

rapport 305). 

 

 

I NINA-rapport 179 er det beskrevet en del avbøtende for at de negative konsekvensene kan 

reduseres noe: 
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Kommunens kommentar 9 år etter vedtatt reguleringsplan for Målselv fjellandsby og 5 ½ år 

etter siste revideringer av reguleringsplan for Mauken – Blåtind skyte og øvingsfelt med 

sammenbinding: 

 

 Kommuneplanens arealdel vedtatt 13.12.2012 har ingen områder for spredt 
fritidsbebyggelse. Det er ikke gitt dispensasjon til ny spredt fritidsbebyggelse etter dette. 

 Ingen endringer i håndhevelse av motorferdselloven. 

 Ingen endring i håndhevelsen av båndtvangsbestemmelsene for hund. 

 Flerbruksplan for Mauken – Blåtind skyte og øvingsfelt 1.utgave av mai 2014 har egne 

retningslinjer for samarbeid mellom forsvaret og reindriftsutøvere. Her beskrives også 

tilpasning i kritiske situasjoner og særskilt skjerming av områder og barmark. 

 Kommuneplanens arealdel har satt av hensynsoner for reindrift H520; drivingsleder for 

reindrift. 
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Kommunens kommentar etter 8 driftsår for Målselv fjellandsby. 

 Informasjon er satt ut på strategiske steder; i skikafeen, ved skiløypa og i 
Toppskartrekket. 

 Skiløype etablert første sesong 2009/10. Utfordringer knyttet til grunneiertillatelse. 

 Informasjon og aktiv håndhevelse av personell på Toppskartrekket. 

 0-årsundersøkelser gjennomført av NNI i 2007 og 2008 (NNI-rapport 198 Tema 
reindrift). Forutsetningene om at 400 fritidsenheter skal være etablert før oppfølgende 

undersøkelser er ikke oppfylt. 

 Ikke kjent problemstilling enda. 

 

I fagrapport UK for reindrift for 420 kV kraftledning Ofoten Balsfjord er de høyereliggende 

områder der kraftlinja krysser Rognmoskaret mellom Målselva og Takelva er verdien av 

området vurdert som middels. Vesentlige faktorer som påvirker verdien er her både kratflinja 

og særlig aktivitet generert av Målselv fjellandsby. Tilrettelegging av skiløyper vurderes å gi 

bedre rammevilkår for reindrifta enn hvis løypene ikke blir kjørt. 

 

Vurdering for 1-alternativet 

Planen er utarbeidet for å sikre og tilrettelegge for et av de viktige avbøtende tiltak som er ble 

beskrevet i konsekvensutredningen for reguleringen av Målselv fjellandsby. Skiløype i retning 

Helgemauken vil være vesentlig i forebyggingen av vilkårlige skiturer innover mot de sentrale 

deler av Mauken vinterbeiteområder. Det vil medvirke til at beitetapene i influensområdet for 

utbygginga av Målselv fjellandsby kan nærme seg 25% istedenfor 50% beitetap. Med 

utgangspunkt i at årsakene til økt bruk av vinterbeiteområde i Mauken reinbeitedistrikt 

allerede er etablert, vil 1-alternativet virke positivt for reinbeitenæringa og påvirkningen for 

beitetap vil reduseres. 

 

Etablering av 2 mindre områder for spredt hyttebebyggelse ligger vest for skiløypa i det gule 

avsnørte området. Her må en regne med at både høgspentlinja og selve skiløypa er det som i 

første rekke påvirker reinbeiteområdet.  

 

Planen legger vekt på ikke å berøre nordområdene av Mauken-området i stor grad. Derfor skal 

det blant annet ikke kjøres løype mot Elvehøgda, som tidligere. Fylkesmannen med 

reindriftsnæringen i Troms har i så fall varslet innsigelse (se merknadsbehandling, vedlegg ??). 

Konsekvensene for 1-alternativet vurderes til liten positivt (+).  

 

 

Vurdering for 0-aternativet 

Vilkårlig turer og vilkårlige etableringer av ikke-preparerte skiløyper vil trolig spre seg over et 

større område i vifte fra Målselv fjellandsby i nordvestlig til østlig retning. Informasjon for å 

motvirke denne aktiviteten vil trolig over tid tape mot en stadig større omfang av spredte løyper 



22 
 

også lenger øst mot viktige vinterbeiteområder. Det vil være en økende fare for 50% beitetap 

forårsaket av turisme og friluftsaktiviteter med utgangspunkt i fjellandsbyen.  

Uklare regler og ingen tilrettelagte løyper kan skape usikkerhet mellom friluftsliv, turisme og 

reindriftsnæring og generere økt fare for konflikter. 

Konsekvensen for 0-alternativet vurderes til liten til middels liten negative konsekvens (-/--). 

 

4.6 Landskap 

Planområdet ligger i det som er definert som indre bygder i Troms; Landskapsregion 34 og 
underregion 34.1 Bardu- og Målselvdalen. Det er et slakt stigende og småkupert landskapsplatå 
fra ca 350 - 375 moh med fjellbjørkeskog og myrdrag som snevrer seg sammen i Rognmoskaret. 
Rognmoskaret er danna av Myrefjellet i sørøst og Helgemauken i nordvest som er brattere 
snaufjell på hhv 711 og 585 moh. 

 

Området vender ut mot et mektig landskapsrom der Målselvdalen møter Bardudalen og dreier 
mot Målselvfjorden i nord. Høgspentlinja, der det nå er under oppføring en parallellinje for 420 
kV, dominerer med sine master mot øst. Mens utbyggingsområdene Bardufoss flyplass og 
Bardufoss sentrum og Andslimoen bare er synlig helt i starten av løypa og når en kommer helt 
øverst på ca 420 moh mot Helgemauken. 3 eksisterende hytter er synlig i korte deler av løypa. 

 

Verdisetting innebærer en stor grad av skjønn og individuelle preferanser. Det vide og mektige 
landskapsrommet med et stort innslag av alpine fjelltinder i det fjerne, velger vi å karakterisere 
som et området med middels til høy verdi. 

 

Vurdering for 1-alternativet 

Det er to nye innslag av hytteklynger. Det ene ligger inn under lifoten av Helgemauken, og vil 
framstå i silhuett når en kommer vestover fra Rognmoskaret. Og det andre er bare synlig 
dersom en går utenfor løypa og vestover helt i starten av nedre sløyfe. 
Sommerstid vil den nye turvegen framstå som et inngrep og gjerne forsterke inntrykkene av 
høgspentlinjene. Konsekvens vil være lite negativ (-) 
 

Vurdering for 0-alternativet 

Ingen visuell endring. Høgspentlinjene dominerer i øst. Konsekvensen vil være ingen endring 
(0) 
 

4.7 Sammenstilling av konsekvenser 

Sammenstilling av konsekvenser for 1- og 0-alternativene er satt opp i tabell under. Omfang og 

verdivurdering er vurdert under de enkelte deltema. I tillegg henvises til fagutredningene for 

Målselv fjellandsby, Mauken – Blåtind sammenbindingen og 420 kV-linja Ofoten – Balsfjord. En 
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vesentlig premissleverandør av omfang av alternativene er endringer som blir generert fra 

aktiviteten og utviklingen av Målselv fjellandsby. 

 

Tema 1-alternativ 0-alternativ 

Folkehelse og 

friluftsliv 

Stor positiv (+++) Middels/stor negativ (--/---) 

Kulturminner Liten negativ (-) Minimale (0) 

Naturmangfold Liten negativ konsekvens (-) Minimal/liten negativ konsekvens 

(0/-) 

Landbruk Minimal/liten negativ konsekvens 

(0/-) 

Minimale (0) 

Reindrift Liten positiv/middels positiv (+/++) Liten/middels negativ konsekvens (-

/--) 

Landskap Lite negativ (-) Ingen endring (0) 

 

Skala for konsekvens med angivelse i pluss- og minustegn: 

++++ Meget stor positiv konsekvens  - Liten negativ konsekvens 

+++ Stor positiv konsekvens   -- Middels negativ konsekvens 

++ Middels positiv konsekvens   --- Stor negativ konsekvens 

+ Liten positiv konsekvens   ---- Meget stor negativ konsekvens 

0 Minimal/ingen konsekvens 

 

1-alternativet er en formalisering av et av de viktigste avbøtende tiltak som fagrapporten for 

reindrift, NINA-rapport 179, anbefaler. Utviklingen av antall rein med en økning på 275 rein fra 

før Målselv fjellandsby ble etablert har skjedd parallelt med utbyggingen av fjellandsbyen. 

Antall fritidsenheter er ikke etablert med samme fart som først forutsatt. At skiløypa har fungert 

i de siste 6 av 8 sesonger kan være en vesentlig faktor for at reintallet har gått opp istedenfor en 

reduksjon med 433 dyr for de mest dystre scenariene for samvirke av konsekvenser for 

etablering både av Målselv fjellandsby og sammenbindingskorridoren for Mauken – Blåtind 

skytefelt. 

Den positive utviklingen av reintallene mener vi underbygger vurderingen av konsekvensen av 

1- alternativet til å være liten positiv til middels positiv.  

For 0- alternativet mener vi de samme tallene taler for at ingen tilrettelegging av skiløyper vil få 

liten til middels negativ konsekvens. 

For folkehelse og friluftsliv vil 1- og 0- alternativene gi henholdsvis de samme positive eller 

negative effektene. Folkehelse og friluftsliv vil igjen gi tilsvarende effekt for utviklingen av 

Målselv fjellandsby som reiselivsnæring. 
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For det videre oppfølgingsarbeidet vil avbøtende tiltak som beskrevet i tilknytning til 

konsekvensutredningen for Målselv fjellandsby fortsatt være viktige. Disse er: 

 

 

Konsekvensutredningen er en integrert del av planlegginga av større prosjekter, og skal sikre at 

forhold knyttet til miljø, naturressurser og samfunn blir inkludert i planarbeidet på lik linje med 

tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige forhold. KU skal bidra til å belyse spørsmål som er 

relevante både for den interne og eksterne beslutningsprosessen. Samtidig skal den sikre den 

offentligheten samt berørte interesser informasjon om prosjektet. 

Konsekvensutredningene er gjennomført i henhold til plan- og bygningslovens kap VIII a om 

konsekvensutredninger planprogram vedtatt av Plan- og næringsutvalget 8.9.2015.  

Kravet til konsekvensutredninger er at den skal tilpasses plannivået og være relevant for de 

beslutninger som skal tas. Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i foreliggende kunnskap og 

nødvendig oppdatering av denne, jf KU-forskriften § 7. 



25 
 

Samlet vurdering av konsekvenser gir en klar anbefaling av planforslaget som fremmes 

som 1-alternativet, og at rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplan for Målselv 

fjellandsby følges aktivt opp. 

 

5 Risiko og sårbarhet 
Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet etter Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB) sine retningslinjer. Innhentet data er fra ulike offentlige aktører henvist til 

ROS-analysen, som er å finne i vedlegg 4 til denne planen. 

Konklusjonen av ROS-analysen er at planen kan gjennomføres. Det er ikke funnet forhold i 

planområdet som ut fra et sikkerhet- og sårbarhetsperspektiv burde hindre planen. Analysen 

belyser enkle tiltak som skal eller bør, avhengig av fenomen, gjennomføres for å minimere 

konsekvenser av hendelser som teoretisk eller svært sjeldent kan inntreffe. 
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2. Merknadsbehandling Planprogram 

Planident 19242014001 Områderegulering for turløyper Målselv Fjellandsby – Rognmoskardet  

Det er kommet 12 innspill og merknader til planarbeidet. Hvert innspill/merknad vil her 

refereres og sammenfattes og rådmannen gir sin vurdering i venstre kolonne. 

 

Innspill/merknader Rådmannens kommentar 

5 Avinor 19.8.2014 

Har ingen merknader til planarbeidet 

 

8 Målselv turløype 02.09.2014 

Helvinterløype med strekning: Blånisselandet 

– Rognmoskardet – Elvehøgda – 

Rognmoskradet, til første snødybde på ca. 30-

40 cm. Med videre ønske om å kjøre løype når 

snødybden kommer opp mot 1 meter fra 

Rognmoskradet til Hompen, via 

Rognmoskradet til bake til Hompen. 

 

Senvinterløype som kan åpnes ca. 15. mars: 

Rognmoskardet – Stensland. 

 

Ønsker å tilrettelegge for gapahuker med 

tilhørende bålplasser 

 

Elvehøgda strykes fra planen da den kommer 

utenfor nytt planområde av hensyn til 

reindrift og Vannverk. Løype blir 

Blånisselandet – Rognmoskradet – Hompen – 

Helgemauken. 

 

 

 

 

Tas ikke til etterretning. 

 

 

Tas med videre. 

9 Målselv fjellandsby grendelag 

03.09.2014 

Har ikke innspill: ønsker å bli holdt orientert 

om saken. 

 

 

Settes på informasjonsliste (e-post) 

10 Statens Vegvesen 15.09.2014 

Fremmer ingen merknader til oppstartvarsel. 

Understreker viktigheten av å til rette for 

trygg parkering for brukere av friluftstilbudet 

og andre. Ved store utfartsområder er det 

ønskelig at kommunen legger opp til og 

 

 

Tas til orientering 



29 
 

drifter egen parkeringsplass. 

14 Direktoratet for mineralforvaltning 

24.09.2015 

Uttalelser til varsel om oppstart av 

planarbeid med forslag til områderegulering 

for turløyper Målselv Fjellandsby – 

Rognmoskardet i Målselv kommune. 

DMF har tildelt undersøkelsesrett øst for 

fjellandsbyen. 

 

 

Til orientering 

Inngår ikke i planområdet. Vil ikke berøre 

planområde direkte. 

15 Målselv Fjellandsby 26.08.2015 

Er imot forslag om å innskrenke hyttetomter 

fra 1500 til 1300 i Målselv fjellandsby for å 

kompensere for fritidsbebyggelse utenom 

Målselv fjellandsby områdeplan. 

 

Tas til følge. Det blir ingen slike endringer i 

bestemmelser for Målselv fjellandsby i 

forhold til utarbeidelse av denne planen. 

13 Fylkesmannen 24.09.2014: Innspill til 

varsel om oppstart og høring av 

planprogram for områderegulering – 

turløyper Målselv Fjellandsby. 

Konsekvensutredning en må være av slik 

karakter at den kan danne et tilfredsstillende 

grunnlag for virdering og og vektlegging atter 

naturmangfoldslovens miljørettslige 

prinsipper.  

 

Fylkesmannen varsler innsigelse dersom det 

planlegges løyper i området som ytterligere 

forstyrrer reindriften i stor grad. Krever egen 

reindriftsfaglig utredning for dette 

alternativet. 

 

Fylkesmannen kan godta en skiløypetrase 

mot Helgemauken. 

 

Områdets verdi for landbruksnæringen må 

utredes. Ber om et arealregnskap som viser 

arealkvaliteter og produksjonsmuligheter. 

 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

Bortfaller med at plan ikke regulerer for 

løype mot Elvehøgda.  

 

 

 

 

Tas til etterretning. 
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Det er ikke ønskelig med hytter utenfor 

regulerte område for dette i Målselv 

Fjellandsby. Det varsles innsigelse til et slikt 

reguleringsalternativ 

 

 

 

Følgene for landbruket utredes nærmere 

 

 

 

Fylkesmannen uttalte i møte 12.3.15 at 

forslaget med to mindre hytteområder ikke 

vil være til vesentlig ulempe for landbruks- 

og reindriftsinteressene, men at en slik 

løsning krever god begrunnelse.  

Tas til etterretning. 

17 Troms Fylkeskommune 03.10.2014 

Ber kommune om å tydeliggjøre 

fag/utredningstema slik at det kan sjekkes i 

ettertid. Savner del om landskap og friluftsliv. 

 

Det er viktig at det blir tatt hensyn til 

områdets naturmiljø og landskapsverdi i 

størst mulig grad. Derfor positiv til ATV-trasé 

som kan begrense inngrep. 

 

Det er påvist samiske kulturminner i 

området. Minner om tiltakshavers 

aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om 

kulturminner av 1978, § 8. 

 

 

 

Tas til følge. Legger inn del om landskap og 

friluftsliv. 

 

Målsetning er å videreføre Statnett ATV-løype 

til tur- og skitrasé. Delvis universell 

utforming, men ikke for rullestol. Kan gjøres 

for deler av traseen på sikt. 

 

Tas hensyn til i plan. Ytterligere utredninger 

blir utført av Sametinget, sommeren 2015. 

18 Sametinget 10.10.2014 

Viser til at det finnes registrerte samiske 

kulturminner i området for reguleringen og 

sannsynligheten for nye funn er stor. 

Sametinget vil sende ut befaringsvarsel når 

plassering av hytteområder og turløype blir 

mer nøyaktig avklart. 

 

Tas til orientering foreløpig. 

Sametinget har varslet at foreslåtte områder 

for fritidsbebyggelse vil bli befart på 

sensommeren. Denne vil avklare om det skal 

tas videre hensyn. 



31 
 

19 Brev fra grunneier Bjørn Einar Rognmo 

24.10.2014  

Ønske om å forlenge hytteområde B (se kart) 

med tilsvarende areal over på sin eiendom. 

Hytteområde B var da merket inntil grensen 

på naboeiendom i vest. Krever kompensasjon 

og 3 hyttetomter (område B), dersom aksept 

av turløype. 

 

Tas delvis til følge i forslag til hytteregulering 

31 Brev fra grunneiere Jan Helge Nilssen 

og Anita Olsen: vedrørende bruk av 

parkering og vei til Blånisseland. 7.4.2015 

Viser til at vei til Statnett sin 

anleggsparkering ved Blånisseland er brukt 

som parkering for brukere av turløypen, som 

skaper stor trafikk på veien forbi hytten. 

Veien er regulert til felles avkjørsel og skal 

bare brukes til servicekjøring til og fra 

Blånisselandet, som per i dag ikke er i bruk. 

Grunneiere sier de ikke ville ha kjøpt tomten 

dersom dette var regulert inn fra starten av. 

Målselv kommune informerer om at formålet 

er å videreføre deler av Statnetts 

anleggsområde til bruk som turløype. Det er 

ikke formål å åpne anleggsparkeringen for fri 

ferdsel med bil, og løypebrukere med behov 

for parkering skal fortsatt parkere i «Bygda» i 

sentrumsområdet. Videre gjøres det 

oppmerksom på at det er Målselv fjellandsby 

som er ansvarlig form merkingen av 

parkering og tilkomst til skiløypen. 

(tall foran avsender av innspill/merkander refererer til dokumentnr i journal 2014/1189) 

 

 


