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Innspill til melding om oppstart av forskriftsrevisjon - Kommunal forskrift om 
løypenett for snøskuter i Målselv kommune

Vi viser til brev datert 06.04.2021 hvor kommunen melder oppstart av prosess med revidering av 
kommunal forskrift om snøskuterløyper i Målselv kommune. Kommunen vil vurdere gjeldende 
løypebestemmelser, forslag til nye løyper og justering av eksisterende løypetraseer. 

Naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse – medvirkning i planlegging
Sametinget ser positivt på at kommunen skrivet at de vil gå i nærmere dialog med berørte parter, 
interessenter og regionale myndigheter for å undersøke mulighetsrommet for nevnte tiltak. 

Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i all type planarbeid. Samiske 
interesser og lokalsamfunn vil kunne være siida, reinbeitedistrikt/sameby, bygdelag, utmarkslag og andre 
interesseorganisasjoner. Kommunen skal også legge til rette for medvirkning fra den samiske 
befolkningen som ikke alltid er bosatt i kommunen, men som likevel har sine næringsarealer i kommunen, 
herunder reindrift.   

Sametinget viser til brev av 20.10.2017 fra Miljødirektoratet til kommunene om planlegging av 
snøskuterløyper og hensynet til reindriften. I Målselv kommune er det flere reinbeitedistrikter og svenske 
samebyer som har beiteområder. Snøskuterløypene kan få konsekvenser for reindrifta og det er viktig å 
vurdere den samlede belastningen av både nye forslag og eksisterende løypetraseer. Fra Sametingets 
side forutsetter vi en reell og nær dialog med reindrifta i området. Dette både i forhold til vedtak av 
løypenettet og de enkelte løypetraseene, og utforming og vedtak av løypeforskrift. Reindriftsinteressenes 
synspunkter må vektlegges når den endelige forskriften og løypetraseene blir vedtatt. 

Samiske kulturminner i området 
Kommunen skal ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø ved fastsetting av løyper, og må søke å finne 
løsninger for å unngå konflikt med disse hensynene. Sametinget forventer at ferdsel på skuterløyper skjer 
på snødekt mark og is slik at fare for slitasje av både kjente og ikke registrerte kulturminner er liten. Vi ber 
om at kommunen allikevel tar hensyn til kjente kulturminner som er tilgjengelige i databaser som 
Kulturminnesøk og Askeladden og søker å unngå at løyper kommer i direkte berøring med disse.  

Sametinget vil vurdere eventuelle konflikter med kjente samiske kulturminner når et oppdatert løypenett 
kommer på høring.  
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