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Uttalelse til melding om oppstart av forskriftrevisjon - Kommunal 
forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 6. april 2021. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om saken 
Plan- og næringsutvalget i Målselv kommune har vedtatt iverksettelse av 
forskriftsrevisjon av gjeldende forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i 
Målselv kommune.  
 
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  
 
Uttalelse til saken 
Løypetraseer og utredningsområder er ifølge Norges geologiske undersøkelse (NGU) i 
berøring med fem forekomster1 av sand og grus, hvorav tre er av lokal betydning og to 

                                                           
 
1 Forekomst Høgskardhuset: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=92297,  
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ikke er vurdert. Vi anbefaler at løypebestemmelsene henviser til at det finnes 
registrerte mineralforekomster i området, og fastsetter omlegging av skuterløypene 
hvis disse skulle være til hinder for masseuttak i drift i forekomstene.  
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
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Forekomst Tverrelvmo: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=92319,  
Forekomst Sanddalsbotn: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=92387,  
Forekomst Høgstadgård: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=92299, og  
Forekomst: Riet`tejar`ri: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=92391 
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