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Emne: Høringsuttalelse: saksnummer2017/3135
Vedlegg: 
Høringsuttalelse fra FB‐gruppen «Motorferdsel‐ og nyttekjøring» i forbindelse med forskriftsrevisjonen av
løypenettet for snøscooter.

Med utgangspunkt i møte med Målselv Kommune ved ordfører Bernt Magne Luneng og nestleder‐ PNU v/
Petter Karlsen 25. mars 2021 vil vi komme med følgende innspill/krav?

1. Nattestenging av løyper 23.00‐06.00 må oppheves ettersom det f.eks om våren er best å kjøre
skaresnø bl.a. Gruppen ser ingen logiske grunner til natteforbudet. Der må andre lover kunne brukes
når hensynet til ro/stillhet brytes med direkte ansvarliggjøring f.eks. 

2. Rasteforbud langs løyper og ulogiske løypevalg må fjernes ,og innspill fra brukere der løyper ikke er
lagt opp hensiktsmessig bli hørt.

3. Det må kunne kjøres 300 meter ut fra løype for camp for sikkerhet og praktisk tilrettelegging

4. Det etableres områder for frikjøring for ungdom på egnede områder.

5. 2‐km skjemaet for dispensasjoner etter $5b fjernes. Bestemmelsen om to turmål og antall turer etter
§5b fjernes. Dvs. at kjørebok lenger ikke skal gjelde.

6. Det må være lov å kjøre uten dispensasjon der det på bar mark kjøres etter etablert vei med bil.
Forøvrig en generell dispensasjon for hytteeiere etter naturlig trase.

7. Det etableres løype fra eksisterende løype i Reiersdalen gjennom Isdalen via Isdalsvannet til
Moskaløypa. En løype som tradisjonelt var i bruk før motorferdselloven kom.

8. Løype fra Diviåsen opp Benelvdalen for adkomst til Høgskardet og Lappskardet som alternativ til løypa
opp Høgskardet. Også en løype som tradisjonelt var i bruk før motorferdselloven kom.

9. Gjenåpning av løypen Moska‐Leirvatnet‐Nilsvatnet‐Rødtjønna og over Gassavagge til Aslak for kjøring
på disp etter §5b, eller det etableres permanent løypetrase der.



10. Løypestenging: Løypene åpnes og stenges etter forholdene, ikke etter bestemte datoer. Det må kunne
kjøres fra snødekt mark er etablert til snøen er tint/borte.

11. Takvatnløype‐ der må det legges til rette for parkeringsmuligheter på hensiktsmessig måte.
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