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Innspill til kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune 

 
Vi viser til brev fra Målselv kommune v/Asle Lifjell datert 06.04.2021, vedr. oppstartvarsel av 
forskriftsrevisjon, og takker for muligheten til å komme med innspill. 

Troms Turlag er en frivillig organisasjon tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT), og har som 
formål å fremme et enkelt, aktivt, sikkert og miljøvennlig friluftsliv, og å informere om landsdelens 
natur og muligheter for friluftsliv.  

Turlaget ønsker å vise en balansert holdning til motorisert ferdsel i naturen. På den ene siden vil vi 
bevare mest mulig av det som fremdeles er uberørt natur, til det beste for både naturen selv og for 
de som ønsker å nyte den i fred. På den andre siden er Turlaget selv avhengig av motorisert frakt av 
utstyr og forsyninger til foreningens mange hytter. Vi anerkjenner behovet for regulert motorisert 
ferdsel til frakt av utstyr og av personer som ellers ikke har mulighet å komme seg på fjellet, og for 
tilgang til god ‘matauk’ og friluftsliv ved fjerntliggende fiskevann. Vi forstår også behovet for å knytte 
eksisterende løyper mest mulig sammen slik at disse kan benyttes uten transportetapper, men vi 
ønsker en mer begrenset tilrettelegging enn det som er foreslått.  

Indre Troms er et villmarksområde som samfunnet i størst mulig grad må verne om. Det omfattende 
løypenettet som er foreslått, vil medføre en altfor stor belastning av motorisert ferdsel. Turlaget 
ønsker imidlertid å være nyanserte i vår skepsis til økt tilrettelegging. I redegjørelsen nedenfor 
oppgir vi hvilke deler av forslaget vi støtter, hvilke vi ikke støtter, samt kommer med forslag til 
alternativ løsning: 

• Sammenbinding mellom Tverrelva (parkering løype 4) og Devdisjavri 
o Troms Turlag støtter forslag til løypetrasé gjennom Sørdalen, da den i liten grad 

berører alminnelig friluftsferdsel  

• Løype fra Sandelva (løype 1) til Bjørkmo og Sandelvvatnet  
o Troms Turlag støtter forslag til denne løypetraseen fra Kirkesdalen, da den i liten grad 

berører alminnelig friluftsferdsel 

• Sammenbinding mellom løype 1 (Høgskardhus - Sandelva) og Bardu kommune 
o Troms Turlag støtter ikke forslaget til denne traseen. En skuterløype opp langs elva 

og inn i Luodnodalen vil være meget sjenerende for Gaskastunet og området rundt. 
Motorstøy fra skuter vil høres svært godt over myra og helt til de er godt inne i dalen. 
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Det er relativt kort avstand fra der løypa antas planlagt til hyttetunet, jmf. 300-meters 
regelen. Videre vil løypa direkte berøre vinterleden (og også sommerstien) fra 
Altevatn til Gaskas, da de fleste skigåere kommer over Livassodden, krysser 
Luodnoelva og skrår over myrene opp til hyttene. Myrene og Luodnodalen er 
generelt sett et fint og populært område for skiløpere og barnefamilier vinterstid. 
Det er lett og åpent terreng, fint å gå med pulk, og der er mange fine rasteplasser. I 
dette området kommer man helt bort fra motordur, og kan ofte observere en del 
dyreliv. Et annet viktig moment her er den relativt sparsommelige snømengden på 
de store myrene ned mot Altevatn. En skuterløype her vil føre til stor slitasje på 
terrenget, og være til skade for det rike fuglelivet som i dag finnes på disse myrene. 

o Alternativt forslag: I Altevatnområdet er det allerede stor skutertetthet, knyttet til 
adkomst og frakt til hyttefeltene. Det er forståelig at man ønsker å knytte an løypene 
her til øvrige skutertraseer, uten å måtte frakte bil imellom. Troms Turlag foreslår 
derfor at ny trasé legges opp Koievassdalen, med kryssing over Luodnodalen så langt 
inne som mulig. På denne måten får man en tilknytning til øvrig løypenett, samtidig 
som man skjermer de mest benyttede rekreasjonsområdene og de sårbare myrene. 
Se alternativt forslag inntegnet her: 

 

 
Alternativt forslag til trasé opp Koievassdalen (sort strek), i stedet for opp Luodnodalen. 
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• Utvidet løype i området Moskanjavri (fra løype 3) 
o Troms Turlag støtter forslaget til løypetrasé gjennom Reiersdalen som en 

sammenknytning til scooterløypene i Storfjord kommune.  
o Troms Turlag støtter forslag til trasé fra løype 3 opp til Àslatjàvri. 
o Turlaget vil derimot sterkt fraråde den foreslåtte traseen fra Reiersdalen gjennom 

Trollelvskardet til Moskan. Denne vil komme tett på hyttene på Rostatunet og være 
forstyrrende for besøkende. Det er også et attraktivt dagsturmål å gå fra hyttene inn 
til Àdjàvàrdu/Moskàjàrvi og inn Isdalen til skaret der. Det er følgelig mye ferdsel av 
skigåere i området. Vi gjør samtidig oppmerksom på at Skaret øverst i Isdalen har 
mange hengende skavler, og det er først langt utpå vinteren at Fjelltjenesten stikker 
opp skiløypa der.  

o Troms Turlag støtter ikke forslaget om en rundløype fra Àslatvarri over fjellet forbi 
Spàllogasjàvvrit ned til vadestedet i Rostaelven og videre ned til Moskanjàvri. Denne 
traseen går i et mye brukt område mellom Rostahyttene, Store Rosta og Dærtahytta.  
Muligheten for å nyte stille friluftsliv vil bli kraftig forringet ved en slik utvidelse, der 
hele øvre del av Rostadalen vil åpnes for scootertrafikk.   

o Sett under ett innebærer de framlagte forslagene om traseer gjennom 
Trollelvskardet, Isdalen og rundløype mot Store Rosta, at hele Rostadalen over 
tregrensen vil bli til et motorisert ferdselsområde. Det vil ødelegge denne delen av 
kommunen som et villmarksområde. Vi ber derfor om at forslaget revurderes og 
begrenses deretter.  

• Vurdering av gjeldende løypebestemmelser  
o Troms Turlag støtter ikke forslag om utvidelse. Vi mener dagens bestemmelser iht 

rast/stopp utenfor trasé er god nok. Muligheten for å kjøre flere kilometer utenfor 
løypa for å nå ytterligere fiskevann vil øke den totale belastningen på et altfor stort 
område.  

Troms Turlag vil gjerne fortsette å bidra i prosessen, og ønsker Målselv kommune lykke til med det 
videre revisjonsarbeidet.  

 

Med vennlig hilsen  

TROMS TURLAG 

 

       

Arnulf Sørum, styreleder   Lin Einarsdotter Olsen, daglig leder 


