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Partsbrev: Utvidelse av rekreasjonsløyper i Målselv kommune - Høring og 
offentlig ettersyn   

 
Viser til møte i Plan- og næringsutvalget den 01.09.22, der sak 35/2022 ble behandlet.  
 
Det ble fattet slikt vedtak: 
 
Med hjemmel i motorferdsellovens § 4a legges følgende løypetraseer ut til høring og offentlig 

ettersyn:  

1. Sammenbinding mellom Rostaelva (parkering løype 4) og Dødesvatnet (Sørdalen)  

2. Løype fra Sandelva (løype 1) til Sandelvvatnet  

3. Løype fra Sandelva (løype 1) til Bjørkmo (Kirkesdalen)  

4. Løype fra Dividalen (løype 3) til Aslatjavri, Gassavakkejavrrit og ut på vannet Moskanjavri.  

5. Sammenbinding fra Lappskardvatn til Bardu grense 

 
Endring av kart. 

 Løypa legges utenfor støysonen for støyfølsom bebyggelse (bolighus) på eiendommen 
gbnr. 90/13. 

 Kart oppdateres med løypenummer i henhold til forskrift. 
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Endring av forskrift. 

§ 2. Virkeområde, Løype nr. 12 tas ut som eget nummer og legges inn under løype nr.3 
 Plan- og næringsutvalget ser det som viktig at kommunene med løyper som strekker seg 

over flere kommuner søker å harmonisere regelverket for bruk av løypenettet. PNU 
vurderer at tidspunktet for åpning av løypene bør harmoniseres med Senja og Storfjord 
kommuner. Dette betyr ikke at løypene skal, men at de kan åpnes 1. desember dersom 
forholdene ligger til rette for det. Dette kan for eksempel være aktuelt å åpne mindre deler 
av løypenettet tidlig i sesongen, for å tilrettelegge for aktører som driver med 
vinterturisme og snøscootersafari. Løypene har tidligere vært stengt i tidsrommet mellom 
kl. 23.00 og 06.00. Erfaring fra andre kommuner, samt erfaring fra drift av eksisterende 
løyper i Målselv viser at det er minimal trafikk i løypene tidlig på morgenen og sent om 
kvelden. Spesielt krevende situasjoner med vær- og føreforhold gjør at det allikevel er 
ønskelig å fjerne «nattforbudet» fra forskriften. 
 
 
§ 3. Åpning og stenging av løypenettet   
 

 a. Løypene kan tidligst åpnes 1. desember og stenges senest 5. mai.  
b. Løypene kan åpnes når de har et bærende snødekke.  
c. Løyper skal være merket og skiltet før åpning.  
d. Kommunen kan gi nærmere bestemmelser om daglige åpningstider og stenging av hele  

eller deler av løypenettet i angitte tidsperioder.  
e. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet med umiddelbar virkning dersom  

bestemmelsene gitt i denne forskrift ikke overholdes eller at det oppstår forhold som gjør  
dette nødvendig.  

f. Kommunen skal stenge hele eller deler av løypenettet dersom reindriftsnæringen stiller 
 krav om det av hensyn til reindriften.  

g. Åpning og stenging av løyper kunngjøres på kommunens hjemmeside og via digital  
varslingstjeneste. 
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