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Klage på forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Bardu kommune 
 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Bardu kommune ved kommunestyret 

vedtok i møte den 22. juni 2016, sak 0038/16; Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i 

Bardu kommune.  

  

FNF Troms påklager Bardu kommunes vedtak i sak om Forskrift om kommunalt løypenett for 

snøskuter i Bardu kommune gjeldene § 2 punkt 3. Ostu – Leinavatn - Gamas og punkt 4. Altevatnet 

– Nasjonalparkgrensa sør for Bihppaš.  

 

I vår høringsuttalelse datert 11.01.2016 tok vi opp avgjørende momenter som stille rom, 

villmarkspregede områder, naturmangfold og friluftsliv i forbindelse med de foreslåtte traseene. Vi 

kan ikke se at disse verdiene er tilstrekkelig ivaretatt i overnevnte løypestrekninger.   

 

Klagen fremmes med bakgrunn i kriteriene for fastsetting av snøskuterløyper jf § 4a i Forskrift for 

bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag om hensynet til friluftsliv. Her heter det 

blant annet at «ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre 

ulemper for friluftslivet.» De avbøtende tiltak som framkommer av forskriften gjeldene løype 3 og 

4 synes ikke tilstrekkelige for å ivareta friluftslivsinteressene.  

 

I Stortings prop 35L oppfordres kommunene å ta et spesielt hensyn til friluftslivet og at 

snøscooterløypene ikke bør legges i spesielt viktige eller viktige friluftslivsområder jfr. 

kartleggingen. Det understrekes også at kommunene bør holde store, sammenhengende 

vinterfriluftsområder frie for snøskuterløyper. Det påligger derfor den enkelte kommune et stort 

ansvar å ivareta friluftslivets interesser gjennom planprosessen.  

 

Løype 3 Ostu – Leinavatn – Gamas går inn i et svært viktig friluftsområde og et stort 

sammenhengende villmarksområde av høy verdi. Avbøtende tiltak er foreslått gjennom 

nattestenging samt kjøreforbud tirsdag og onsdag. Dette gir lite rom for det stille friluftslivet, noe 

som er av dette områdets største verdier. Nasjonalparken har noe annet landskap, tilgjengelighet og 

funksjon og kan ikke automatisk erstatte verdien av Ostu – Leinavatn – Gamas. Redusert fart vil 

dempe støy noe, men ikke tilstrekkelig til at villmarksopplevelsen i dette området forringes.   

 

Løype 4 Altevatnet - Nasjonalparkgrensa sør for Bippaš går opp til grensen av Rohkunborri 

nasjonalpark. Løypa ligger i et svært viktig friluftsområde og konsekvensene av støy for 
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friluftslivet ved økt bruk av denne løypa er stor. Den stiger ca. 200 meter og går høyt i terrenget, 

noe som medfører at motorstøyen vil påvirke og spre seg i langt større grad, enn om løypa gikk i 

dalen.  

 

Natur- og friluftsorganisasjonene mener at intensjonen med lovendringen i motorferdselloven ikke 

var å tillate fornøyelseskjøring i store, sammenhengende villmarksområder med stor verdi for 

friluftsliv og naturmangfold, slik Bardu kommune delvis har vedtatt. Flere av de andre løypene 

som kommunen har vedtatt er langt mindre konfliktfulle og burde tilfredsstille ønsket om 

fornøyelseskjøring. Da Bardu er først ut i Troms med å vedta løyper for fornøyelseskjøring vil 

utfallet i denne saken fort kunne sette presedens i kommende saker. FNF Troms ser med 

bekymring på videre utvikling dersom fornøyelsesløyper i så verdifulle og urørte områder som 

Ostu, Leina og Gamas blir normen. Vi kan ikke se at dette er hva regjeringen ønsker, nevnte løyper 

ser ut til å bryte med nasjonale forskrifter, og vi ønsker at disse momentene vurderes ytterligere i 

klagebehandlingen. 

 

Med bakgrunn i kriteriene for fastsetting av snøskuterløyper jf § 4a i Forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag om hensynet til friluftsliv, påklager FNF Troms 

vedtaket til Bardu kommune om oppretting av løype for snøskuter i §2 punkt 3 (og 3.1) og 4. jf 

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Bardu kommune. 

 

 

Vi viser til nærmere opplysninger i vår tidligere uttalelse, samt klagene fra Troms fylkeskommune 

og fylkesmannen i Troms. 
 
 
For Forum for Natur og Friluftsliv Troms 

Eivind Høstmark Borge 

Fylkeskoordinator 

 

 

Uttalelsen støttes av: 

Troms Turlag, Harstad Turlag, NJFF-Troms, 4H Troms, Naturvernforbundet Troms, Troms Krets 

av Norges KFUK-KFUM Speidere, Troms Fylkeskystlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Troms 

Orienteringskrets, Nord-Norsk Botanisk Forening, Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, 

Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening  

 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Troms 

Troms Fylkeskommune  

 

 


