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Midt-Troms friluftsråd 
Besøksadresse: Veksthuset i Bardu 
Postadresse: Pb 401, 9365 Bardu 
Tlf: 48 27 29 40 
E-post: mtf@bardu.kommune.no 
www.facebook.com/midttromsf/ 
 
         Setermoen 12.5.20221 
         
Målselv kommune,  
Mellombygdveien 216,  
9321 MOEN 
 
 
Innspill til forskriftsrevisjon - Kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv 
kommune, saksnummer 2017/3135  
 
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 i Målselv 
kommune. Saken behandles iht. forvaltningsloven og reglene i motorferdselforskriften § 4a. 
 
Følgende vil bli vurdert i forskriftsarbeidet (Fase 2): Skravert i kartet figur 1.  
- 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. 
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Figur 1: oversikt over eksisterende løyper, og planlagte traseer - fase 2 som er skraverte felt i kartet.  
 
 
Midt-Trom friluftsråds rolle 
Midt-Troms friluftsråd (MTF) ønsker å komme med innspill til arbeidet med forskriftsrevisjon - 
Kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune. 
 
Midt-Troms friluftsråd sitt utgangspunkt er at vi som interkommunalt organ for kommunene i Midt-
Troms skal ivareta de allmenne friluftslivsinteressene for innbyggerne, samt naturmangfoldet i 
regionen.  
 
Friluftsrådet skal (jfr. §1 i vedtektene) i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige 
myndigheter frivillige organisasjoner og næringslivet arbeide for:  

1. Økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet  
2. Sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter  

 
For å nå overordna mål vil friluftsrådet arbeide med å:    

- være en aktiv aktør for å øke forståelsen for viktigheten av friluftslivets betydning- 
både som egenverdi og som nytteverdi     
- synliggjøre hvilke friluftslivsmuligheter som finnes i regionen    
- sikre skjøtsel og drift av sikra friluftsområder, turstier og turveier    
- være et friluftslivsfaglig kompetanseorgan på regionalt nivå 
- bidra til hensynsfull ferdsel i naturen     

 
 
Midt-Troms friluftsråd skal være kompetansesenter for friluftsliv i regionen. Vi ønsker derfor å 
begrense denne høringsuttalelsen til å gjelde friluftslivets interesser. Midt-Troms friluftsråd tar 
utgangspunkt i den offisielle definisjonen av friluftsliv, forankra i stortingsmeldingen om friluftsliv 
(St.meld. 18 2015-2016), som innebærer at motorisert ferdsel ikke er en del av friluftslivet.  
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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) 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. 
 
I Stortingsmelding 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet er friluftsliv 
definert som ««Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse». Videre presiseres det at: «Motorisert ferdsel omfattes ikke av friluftslivsbegrepet, 
slik det er definert i den offentlige friluftslivspolitikken».  
 
Konsekvensutredning 
Når det foreslås utvidelse /endringer i løyper tenkt til snøskuterkjøring er det viktig å kartlegge hvilke 
konsekvenser dette får for friluftsliv og naturmangfold. 
 
Før løypene fastsettes skal kommunen iht. motorferdselloven § 4 a 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.  
 
Midt-Troms friluftsråd forventer en inngående drøfting av konsekvenser for friluftslivet og hvordan 
snøskuterløypene vil kunne påvirke ulike brukergrupper i de ulike delene av kommunen. Dette gjelder 
særlig knyttet til støy, aktivitetsform, tilgjengelighet, spredning av trafikk, opplevelse av villmark og 
«det stille rom».  
 
Det er viktig å vurdere samlet effekt av alle løypetrassene i en kommune, ikke bare av enkelttraseer. 
(Jfr. NINA Rapport 1887: Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter). Videre anbefaler forskerne i 
nevnte rapport at det bør gjennomføres breie evalueringer i alle kommuner med snøskuterløyper, etter 
standardiserte kriterier, nettopp for å sikre en helhetlig utvikling som tar hensyn til de mange ulike 
interessene i utmarka.  
 
Slik vi forstår det er de foreslåtte løypetrasene i Målselv tenkt knyttet sammen med skuterløyper i 
nabokommunene Storfjord og Bardu: 
 

 Sammenbinding mellom Parasløypa og Målselv kommune gjennom Čorrovággi til 
Reiersdalen 

 Sammenbinding mellom løype 1 (Høgskardhus – Sandelva) og Bardu kommune 
 
Vi mener at konsekvensen av et sammenhengende løypenett i indre Troms til Finland og Sverige må 
særskilt utredes, og vi anbefaler at kommunen foretar målinger av bruken før og etter opprettelser av 
skuterløyper.   
 
 
Tilretteleggingstiltak og ansvar- og rolleavklaringer 
Tilrettelegging for flere skuterløyper vil kreve flere tilretteleggingstiltak i form av skuterparkering, 
oppstikking av løyper, etablering av toalett, søppelhåndtering, skilting, informasjon mm. Dette er et 
arbeid og en kostand som i mange sammenhenger undervurderes. Ansvar og rolle i forhold til 
tilrettelegging, drift og sikkerhet må være helt tydelig slik at «sporløs ferdsel» i størst mulig grad 
opprettholdes, og at ingen er i tvil om ansvarsforholdet.  
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://hdl.handle.net/11250/2688516&data=04%7C01%7C%7C3044b7c56d014a9112d408d89c1bb8d8%7C6cef373021314901831055b3abf02c73%7C0%7C0%7C637430990265859052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=pWAwVZJL14q6rpKmQL8VBnJ/4NnaSyhfdrxzQp4hWbc=&reserved=0


Bardu – Dyrøy – Målselv – Senja - Sørreisa

Verdikartlegging  
Verdikartleggingen av viktige friluftsområder, som ble ferdigstilt i Målselv kommune (2017), er etter 
friluftsrådets mening et godt grunnlag for å se hvilken verdi det enkelte friluftsområdet har. 
Verdikarteleggingen er fulgt etter mal fra Miljødirektoratets veileder M98-2013. Gjennom 
kartleggingen har alle områdene i kommunen fått en verdi basert på et kriteriesett som tallfester 
områdets verdier for friluftsliv. Kvaliteter som gir en høy verdi er hvis området har høy 
brukerfrekvens, stor regional eller nasjonal bruk, eller mange spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter. A-områder er svært viktige områder som har lokale, regionale, nasjonale og ofte 
også internasjonale brukere. Slike områder har høye friluftsverdier, naturkvaliteter og landskapsformer 
som gjør området attraktivt som friluftsområde. B-områder er viktig friluftslivsområde og C er 
registrert friluftsområde  
 
Flere av de foreslåtte skuterløypene går gjennom områder som har fått kategorien «Svært viktige 
friluftlivsområde» dvs A-verdi (se bildet fra Naturbase.no under).  I lovproposisjonen (Prop. 35 L 
(2014–2015) - Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.). 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.  
 
Faktaarkene i det enkelte området beskriver hvorfor kategorien «svært viktig» er satt, og dette er etter 
vår mening viktig å ta hensyn til og legges til grunn i arbeidet med en forskriftsrevisjon.  
 
Selv et område som ikke har B- eller A-verdi, vil kunne påvirkes andre viktige friluftslivsområder 
dersom de åpnes for skuteraktiviteter. På vestsiden av nasjonalparkgrensa til Øvre Dividal planlegges 
for eksempel en løype gjennom et område som ikke er kartlagt til friluftsliv, samt et C-verdi-område. 
En åpning her vil likevel påvirke A- og B-områder i stor grad gjennom forbindelse, økt ferdsel, 
påvirkning av naboområder m.m. Samtidig som at slike områder, når de ligger så langt fra 
infrastruktur og menneskelig påvirkning, har en verdi i seg selv. 
 

 
Figur 2. Kartlagte friluftslivsområder i Målselv kommune. Kilde: Naturbase.no. 
 

Midt-Troms friluftsråd ber om at våre innspill blir tatt til etterretning i det videre arbeidet med 
forskriftsrevisjonen.  
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Vi ønsker Målselv kommune lykke til med det videre arbeidet med etablering av snøskuterløyper, og 
ser fram til et fortsatt godt samarbeid. 
 

 
 
Vennlig hilsen  
Midt- Troms friluftsråd 
 
 
Tove Amundsen Fuglem      
Daglig leder      


