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Høringsuttalelse til varsel om oppstart – Revidering av kommunal forskrift om 

løypenett for snøskuter i Målselv kommune 

 

Vi viser til brev fra Målselv kommune datert 06.04.2021 om varsel om oppstart for fastsetting av forskrift 
for snøskuterløyper jamfør § 4a i motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag.  
 
Målselv kommune har vurdert at det foreligger et revisjonsgrunnlag og varsler oppstart av 
planleggingsarbeid med sikte på endring av forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Målselv 
kommune. Saken behandles iht. forvaltningsloven og reglene i motorferdselforskriften § 4a. 
 
Målselv kommune skriver at følgende vil bli vurdert i forskriftsarbeidet (fase 2): 

• Sammenbinding mellom Tverrelva (parkering løype 4) og Dødesvatnet 

• Sammenbinding mellom løype 1 (Høgskardhus – Sandelva) og Bardu kommune 

• Løype fra Sandelva (løype 1) til Bjørkmo og Sandelvvatnet 

• Utvidet løype i området Moskanjavri (fra løype 3) 

• Vurdere gjeldende løypebestemmelser 

• Justeringer av eksisterende løypetraseer 
 
Andre løypeforslag kan tilkomme. 
 
Per i dag har Målselv kommune samlet sett over 80 km med løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter 
på snødekt mark. Eksisterende forskrift ble vedtatt av Målselv kommunestyre 20.03.2019.  
 
Avdeling for plan, folkehelse og kulturarv har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder. 
 
Rammer og føringer 
Rammer og føringer for hvor løyper kan legges er angitt i motorferdselloven og forskrift om bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag angir rammene for saksbehandling, utredningskrav og prosess. Veiledning, krav og 
anbefalinger finnes også på nettsiden til Miljødirektoratet under Fastsette snøskuterløyper.  
 
Fylkeskommunen forventer utredninger av verdi og konsekvens, samt synliggjøring av hvordan 
kommunen vurderer virkningen av foreslåtte løyper på de ulike temaene. Dette inkluderer vurderinger av 
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samlet belastning. Et vesentlig tema er konsekvenser av sammenbinding av løypenettet på tvers av 
kommune- og landegrenser. 
 
Friluftsliv  
Jfr. motorferdseloven § 4a skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv ved 
fastsetting av snøskuterløyper. I lovproposisjonen (Stortingsprop 35 L (2014-2015)) står det blant annet: 
Det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering av snøscooterløyper, ikke minst 
som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensynet til friluftslivet står derfor i en 
særstilling. Det anbefales videre at store, sammenhengende vinterfriluftslivsområder bør holdes frie for 
snøskuterløyper. 
 
Før løypene fastsettes skal kommunen iht. motorferdselloven § 4a utrede virkningen løypene vil ha for 
friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der 
løypene planlegges, og vurdere disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 
Funksjonen og kvalitetene til friluftslivsområdene som eventuelt blir berørt må sammenlignes med 
egenskapene til andre friluftslivsområder i kommunen.  
 
Målselv kommune ferdigstilte i 2017 sin kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder jfr. 
Miljødirektoratets veileder M98-2013. I lovproposisjonen fremgår det at kommunen ikke bør legge 
snøskuterløyper i svært viktige eller viktige friluftslivsområder. Dersom det eventuelt foreslås unntak, 
krever dette særlig begrunnelse og konsekvensene for friluftsliv må vurderes og synliggjøres.  
 
En drøfting av konsekvenser for friluftslivet og hvordan snøskuterløypene vil kunne påvirke ulike 
brukergrupper i de ulike delene av kommunen må særlig knyttes til støy, aktivitetsform, tilgjengelighet, 
spredning av trafikk og opplevelse av urørthet og stille områder. Hvilken påvirkning vil for eksempel 
løypene få for Troms Turlag sitt løype- og hyttenett.  
 
Fylkeskommunen viser blant annet til Miljødirektoratet sin Veiledning – støy og planlegging av 
snøskuterløyper fra 2018 hvor direktoratet anbefaler en grenseverdi for støy på 40 db i tilknytning til 
friluftslivsområder som er kartlagt som svært viktige eller viktige. Faktorer som helningsgrad, 
bakketopper, terrengformasjoner, åpent landskap m.m. vil ha innvirkning på spredningen av støy og må 
tas med i vurderingene.  
 
Kommunen må vurdere ulike avbøtende tiltak i bestemmelsene knyttet til åpningstider, nattero, lengde 
av sesong, rasting, stenging i bestemte perioder, nedsatt hastighet i deler av løypenettet o.l. Dette vil også 
være avgjørende for reindrift, naturmangfold og andre interesser.  
 
Grenseoverskridende løyper 
Storfjord kommune har meldt varsel om oppstart av en sammenbindingsløype gjennom Čorrovággi til 
Reiersdalen. Dette vil koble deler av Målselvløypene til løypenettet i Finland via Kilpis, som igjen er koblet 
til svensk løypenett. Målselv er nylig koblet til Balsfjord kommune og løypene i Finndalen. Det foreligger 
også forslag om utredninger av en sammenbindingsløype med Bardu kommune.  
 
Gjennom foreslåtte sammenkoblinger får det kommunale løypenettet en regional og internasjonal 
karakter. Dette vil kunne endre virkningen og funksjonen til løypene, så vel som å påvirke antall og type 
brukere, i tillegg til ytterligere konsekvenser for friluftsliv, naturmangfold, reindrift m.m. Målselv 
kommune oppfordres til å inkludere det grenseoverskridende perspektivet i sine utredninger i nær dialog 
med aktuelle nabokommuner, både i Norge og Sverige, så vel som finske myndigheter.  
 
Løypeetableringer kan ikke utredes isolert sett da sammenkoblinger av skuterløyper vil kunne få effekt på 
andre friluftslivsområder enn der hvor selve sammenbindingsløypa legges. Dette kan illustreres ved flere 
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eksempler, blant annet relatert til Storfjord kommunes høringsforslag. I den foreslåtte 
sammenbindingsløypa gjennom Čorrovággi til Reiersdalen er området hvor løypa foreslås, 
Gievdneváhgáisi (ID: FK00018933) kartlagt som et registrert friluftslivsområde. Åpningen vil generere økt 
trafikk og et annet bruksbilde som vil få virkninger for A- og B-områder i nærheten og lengre unna. Selv 
for et område som er påvirket av skutertrafikk fra før, må tilleggspåvirkningen sees opp mot samlet 
belastning for området. 
 
Et annet eksempel er det foreslåtte utredningsområdet relatert til sammenbindingsløypa mellom 
Høgskardhus – Sandelva og Bardu kommune. Utredningsområdet ved Riiddagierdu og Gaskkasvággi til 
Bardus grense utgjør et lite område som ikke er kartlagt som et friluftslivsområde. Løyper som ender 
blindt på kommunegrenser frarådes. Da bør det foreligge en intensjonsavtale eller lignende for 
sammenbinding. Dersom løypa sammenkobles med Bardu kommune vil den berøre nærliggende områder 
som er kartlagt med A- og B- verdi, deriblant områdene rundt Gaskashytta. Utredningsområdet er også 
foreslått helt i kanten av Øvre Dividal nasjonalpark. I tillegg kan det nevnte området ha en verdi og 
funksjon for friluftslivet nettopp ved at det ligger relativt langt fra innfallsportene og har lite besøk. 
 
Flere trender, f eks i reiselivet, viser at urørt natur og stillhet er kvaliteter som blir verdsatt. Statusen over 
inngrepsfri natur er en indikator i miljøforvaltningen, og andelen villmarkspregede områder, lengre enn 5 
km fra tyngre tekniske inngrep, utgjør i Norge under 12 %. Fylkeskommunen er klar over at skuterløyper 
ikke påvirker statistikken, men vi oppfordrer kommunen til å benytte INON-verktøyet for å synliggjøre 
hvilke villmarkspregede områder som blir påvirket. Det er relativt få slike områder igjen, særlig om man 
ser på arealene uten snøskuterløyper.  
 
Dersom det legges opp til kommuneoverskridende løyper, eller sammenbindingsløyper som kan endre 
bruken, anbefaler fylkeskommunen at kommunen foretar målinger av bruken før og etter. Dette vil for 
eksempel være aktuelt mellom Målselv og Storfjord. Målingene vil kunne bidra til et bedre 
kunnskapsgrunnlag for hvor mange ekstra brukere områdene åpnes opp for. 
 
Foreslåtte utredningsområder 
Sammenbinding mellom løype 1 (Høgskardhus – Sandelva) og Bardu kommune er kommentert som 
utfordrende. Det samme gjelder for løypa fra Sandelva (løype 1) til Bjørkmo i Kirkesdalen og 
Sandelvvatnet. Området er kartlagt med A- og B-verdi for friluftsliv og har en viktig funksjon som et 
uberørt vinterfriluftslivsområde, blant annet for isfiske. Området fungerer som en avlastning og et 
alternativ til nåværende skuterløype i Høgskardet. De to nevnte løypene vil medføre en fragmentering av 
et større sammenhengende vinterfrilufts- og villmarksområde både i nord-sør-retning og i øst-vest 
retning.  
 
Det foreslåtte utredningsområdet knyttet til utvidet løype i området Moskanjavri (fra løype 3) ligger i et 
svært viktig friluftslivsområde (ID: FK00017095). I områdebeskrivelsen står det at med unntak av løypa til 
Moskanjavri er dette et stille område. Utredningsområdet berører Nordkalottleden til Pältsastugan og 
traseen mellom Dærtahytta og Rostahytta. Dette er områder med regional og nasjonal verdi for 
vinterfriluftsliv. Løypa vil ligge tett inn mot nasjonalparkgrensa, samt svenskegrensa. Fra svenskegrensa 
er det kun tre kilometer over til det svenske løypenettet. Det kan være nyttig å drøfte problemstillinger 
relatert til dette. Isfiske og utfart til Moskanjavri med skuter er allerede tilgjengelig. Kommunen anbefales 
å vurdere om det er behov for en utvidelse av løypenettet i dette området. 
 
En eventuell sammenbinding mellom Tverrelva (parkering løype 4) og Dødesvatnet vil gå gjennom et 
svært viktig friluftslivsområde (ID: FK00017107). Utredningsområdet er noe mer i ytterkant av de større 
sammenhengende områdene mot nasjonalparken og tidligere nevnte områder med villmarkspreg. En 
sammenbinding vil likevel kunne endre bruken og virkningene av eksisterende løyper til Moskanjavri og 
Høgskardhus. Det oppfordres til å vurdere virkningene ut over selve sammenbindingsløypa.  
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Målselv kommune har i dag over 80 km med snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Ved en eventuell 
åpning til Storfjord vil 161 km med løyper bli tilgjengelig. I tillegg vil løypene få forbindelse med 
løypenettet i Enontekiö kommune på finsk side via overgangen ved Kilpis, og det påfølgende svenske 
løypenettet. En mulig åpning til Bardu kommune vil tilgjengeliggjøre ytterligere arealer. Dersom 
kommunen etter en evaluering av løypenettet og ut fra behov ønsker nye skuterløype, kan et alternativ 
for eksempel være å utrede noen utvalgte områder langs bilvei og eksisterende infrastruktur.  
 
Høstbart vilt 
Det må gjøres utredninger om hvordan løypene vil påvirke høstbart vilt. Av særlig interesse er 
vinterbeiteområder for elg og spill- og hekkeområder for rype. Erfaringsbasert kunnskap kan blant annet 
innhentes i samarbeid med aktuelle organisasjoner, elgvald o.l. Årstiden som genererer skutertrafikk og 
økt ferdsel ut fra løypene er, etter en lang vintersesong, ofte en ekstra sårbar periode for viltet. 
Virkningene av fragmentering av habitat og samlet belastning må vurderes. 
 
Samferdsel 
Det vises til håndbok Veileder Snøscooter. 
Der snøscooterløyper krysser fylkesveg eller går parallelt nærmere fylkesvegen enn 50 meter må det søkes 
om tillatelse for kryssing og dispensasjon fra veglovens byggegrenser. Søknadsskjema finnes på 
fylkeskommunens hjemmeside. 
 
Kulturminner  
Kommunen skal ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø, og må søke å finne løsninger for å unngå å 
komme i konflikt med disse. Dersom det skal foretas tiltak i grunnen må fylkeskommunen få saken tilsendt 
for gjennomgang. 
 
Avsluttende kommentar 
Fylkeskommunen anbefaler kommunen å gjøre en evaluering av dagens løypenett før en ser på eventuelle 
muligheter for en utvidelse, slik også NINA anbefaler i Rapport 1887: Løyper for rekreasjonskjøring med 
snøskuter. I varsel om oppstart skriver kommunen at det foreligger et revisjonsgrunnlag uten å skrive noe 
om hva dette er fundert i. Når det foreligger forslag om nye løyper er det avgjørende å utrede og 
synliggjøre behovet for flere skuterløyper veiet opp mot konsekvensene og samlet belastning av 
eksisterende og planlagte inngrep, infrastruktur og båndlagte areal. Kommunen må særlig vurdere 
påvirkningen for friluftsliv, i tillegg til naturmangfold, vilt, reindrift mm. Betydelige arealer er allerede 
avsatt til skyte- og øvingsfelt, noe som er naturlig å inkludere i de overordnede vurderingene. 
Fylkeskommunen oppfordrer kommunen å vurdere hvilke villmarkspregede arealer en fremdeles ønsker 
å bevare, utover nasjonalparken. 
 
I varsel om oppstart står det ingenting om medvirkning. En aktiv og bred medvirkning på et tidlig tidspunkt 
utover de prosessuelle kravene i § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag vil bidra til en bedre planprosess og vil kunne avbøte potensielle konflikter. Nabokommuner, 
svenske og finske myndigheter og andre berørte parter bør involveres i den videre prosessen. Kommunen 
oppfordres til å legge til rette for medvirkning fra Ishavskysten friluftsråd, Midt-Troms friluftsråd, natur- 
og friluftslivsorganisasjoner slik som FNF Troms og Troms Turlag, bygdelag o.l. 
 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker lykke til med det videre arbeidet med revidering av forskrift 
om snøskuterløyper i Målselv kommune og ser fram til å bidra i den videre plan- og utredningsprosessen. 
Kommunen bes ta kontakt ved behov for spørsmål og ytterligere avklaringer.  
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Vibeke Skinstad 
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Rådgiver 
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