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Klage på forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Bardu kommune 

 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms ble i brev fra Teknisk v/Bardu kommune datert 
19.02.2019 med Saksnr. / -løpenr. 2017/2060 -50. gjort kjent med kommunestyret i Bardu sitt 
vedtak av 13.02.2019 gjeldende ny forskrift for løype nr 2 og løype nr 3 i Forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter i Bardu kommune.  Vi viser for øvrig til saksfremlegg med 2017/2060 – 49 
for vedtaket av 13.02.2019.  
 
FNF Troms påklager Bardu kommunes vedtak i sak om Forskrift om kommunalt løypenett for 
snøskuter i Bardu kommune gjeldene punkt 3. Ostu – Leinavatn, med unntak av 3.1 løype for 
næringsformål. FNF Troms anmoder om oppsettende virkning for Bardu kommune sitt vedtak 
angående løype 3 Ostu-Leinavatn. 
 
FNF Troms viser til tidligere uttalelser i saken datert 11.01.2016 og 21.11.2017, samt tidligere 
klager datert 12.01.2018 og 31.08.2016. FNF Troms har også i tidligere saksgang anmodet om 
oppsettende virkning den 12.01.2018. 
 
Bakgrunn for klage 
Forum for natur og friluftsliv Troms påklaget løype 3 Ostu-Leinavatn da den sist ble vedtatt i sak 
76/17 den 6 desember 2017, dette vedtaket ble også påklaget av Fylkesmannen i Troms, Troms 
Fylkeskommune og Svein Sollid v/ advokat Håvard Utstøl Jakobsen.  
 
FNF Troms henviste i sin klage til at vi ikke kan se at hensynet til friluftsliv og naturmangfold er 
tilstrekkelig ivaretatt ved en opprettelse av løype 3 som kommunal rekreasjonsløype jmf.  
kriteriene for fastsetting av snøskuterløyper jf. § 4a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag om hensynet til friluftsliv og naturmangfold. Her heter det blant 
annet at «ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper 
for friluftslivet», samt «kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, 
landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for dem som kjører og andre».  

http://fnf-nett.no/file=11936
http://fnf-nett.no/file=15007
http://fnf-nett.no/file=15165
http://fnf-nett.no/file=13114
http://fnf-nett.no/file=15166
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Klagen fra ovennevnte parter ble tatt til følge i Fylkesmannen i Nordland sitt vedtak av 7. 
November 2018 med henvisning til at kommunen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til friluftsliv og 
naturmangfold og vedtaket om løype 3 Ostu- Leinavatn med avstikkere følgelig opphevet. FNF 
Troms kan ikke se av saksfremlegget for vedtaket i kommunestyret den 13.02.2019 at Bardu 
kommune har gjort noen endringer i traseen som skulle tilsi at løype 3 Ostu -Leinavatn nå skulle 
oppfylle kriteriene for tilstrekkelig hensyn til friluftsliv og naturmangfold jmf. § 4a i Forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. At hensynet til naturmangfold og 
friluftsliv ikke var tilstrekkelig ivaretatt i påklaget vedtak var hovedbegrunnelsen fra 
Fylkesmannen i Nordland for at vedtaket angående skuterløype 3 mellom Ostu-Leinavatn ble 
opphevet.  
 
Den eneste endringen FNF Troms kan se med hensyn til det opphevede vedtaket og løypetraseen 
er at de to avstikkerne fra løypa til Lappbukta og Maisabukta er tatt ut, slik det fremgår av kart og 
vedtak. At disse to avstikkere er tatt ut endrer ikke at naturmangfold og friluftsliv blir alvorlig 
skadelidende ved opprettelse av løype 3. FNF Troms vil vise til uttalelse fra Fylkesmannen i 
Nordland sitt vedtak i klagesaken av 7. November 2018 som klart viser at opphevelsen av 
vedtaket om løype 3 ikke var begrunnet i de nevnte avstikkerne og klagene som var kommet inn 
for dem; 
 
«Fylkesmannen finner det ikke nødvendig å ta stilling til gyldigheten av kommunens vedtak når 
det gjelder de to avstikkerne på løype 3, da disse uansett faller bort når løype 3 oppheves. Vi 
finner imidlertid grunn til å bemerke at det uansett ikke er tilstrekkelig at disse avstikkerne på et 
tidspunkt har vært utredet, dersom det ikke har vært ute til høring og offentlig ettersyn.» 
 
FNF Troms opprettholder derfor sin klage for løype 3 Ostu - Leinavatn, med unntak av 
næringsløypa til Paradisbukta, av hensyn til den naturfaglige og friluftslivsverdien området har 
som et «Stille rom» og et sammenhengende, større villmarksområde som det ikke er mange av i 
europeisk sammenheng. FNF Troms kan ikke se at det foreliggende vedtaket har endret 
grunnlaget for dette standpunktet da det ikke er gjort noen endringer av traseen av betydning for 
vår klage.  
 
FNF Troms forutsetter at de nærmere begrunnelsene for dette standpunktet er kjent som følge av 
at traseen har vært påklaget to ganger tidligere. Vi ønsker likevel å gjengi to passasjer fra vår siste 
klage datert 12.01.2018, som vist til ovenfor, for ordens skyld.  
 
«Friluftsliv 
FNF Troms viser til tidligere uttalelser for nærmere beskrivelse av de store friluftslivskvalitetene 
rundt Leinavatn. Fylkeskommunen og fylkesmannen har også beskrevet dette på en god måte 
tidligere. 
I friluftkartleggingen er hele området langs vannet i retning mot Altevatn verdsatt som «svært 
viktig», mens områdene inn mot svenskegrensa er verdsatt som «viktig». 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 jf. kartleggingen. Det understrekes også at 
kommunene bør holde store, sammenhengende vinterfriluftsområder frie for snøskuterløyper. 
Motorferdselloven sier klart at hensynet til friluftslivet skal stå i en særstilling.» Gjengitt fra Forum 
for natur og friluftsliv Troms sin klage på vedtak om Forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Bardu kommune datert 12.01.2018 
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«Naturmangfold 
I «Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag i spesielt sårbare områder, 
Bardu 
kommune, Troms, FOR-1995-02-02-147» er et stort areal rundt Altevatn og Leinavatn klassifisert 
som 
sårbare områder. Områdene er gjennom forskriften underlagt restriktive retningslinjer for 
kommunens 
håndtering av motorferdsel. Området har viktige økologiske funksjoner for en rekke sårbare arter 
av nasjonal interesse. Mange av disse er arealkrevende og har behov for nettopp den grad av 
sammenhengende villmarkspregende områder en finner i indre deler av Bardu i dag. Av artene 
som må tas i betraktning kan nevnes blant annet fjellrev, jerv, bjørn, gaupe, kongeørn, snøugle, li- 
og fjellrype, hare og elg. FNF Troms mener det er svært viktig at nøkkelområdene rundt Leina 
ivaretas videre framover og beholdes ufragmentert og uforstyrret. En snøskuterløype over 
Leinavatn vil også påvirke viktig biologisk mangfold i områdene rundt, særlig da løypa vil gå i 
åpent landskap. Dyrelivet vil også bli mest påvirket i den sårbare tiden da vinterens reserver er på 
et lavmål. Skuterløypene vil med stor sannsynlighet også bidra til større trafikk og aktivitet i 
området. Det er betydelig risiko for store negative konsekvenser for nasjonalt og regionalt viktig 
naturmangfold.» 
 
Med bakgrunn i kriteriene for fastsetting av snøskuterløyper jmf § 4a i Forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag om hensynet til friluftsliv, samt 
saksbehandlingsfeil, påklager FNF Troms vedtaket til Bardu kommune om oppretting av løyper for 
snøskuter i § 2 punkt 2. n) og punkt 3. Ostu – Leina, med unntak av 3.1 løype for næringsformål, 
jfr. Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Bardu kommune.  
 
FNF Troms anmoder om oppsettende virkning for Bardu kommune sitt vedtak. Begrunnelsen for 
dette er at medvirkning og god saksprosess er viktig for ivaretakelsen av natur og 
friluftsinteressene som motorferdselloven skal ivareta. Hvis dette vedtaket ikke gis oppsettende 
virkning vil det i praksis innebære at retten til å klage, for etter loven berettigede parter, ikke har 
en reell funksjon og at man risikerer at løyper opprettes som ikke oppfyller lovens kriterier med 
hensyn til naturmangfold og friluftslivinteressene innen jmf. klagebehandling etter 
motorferdselforskriften § 4a er ferdig.  
 
FNF Troms ønsker Bardu kommune lykke til i videre saksgang og har tillit til at natur- og 
friluftsinteressene blir ivaretatt.  
 
Vennlig hilsen 
 
Forum for natur og friluftsliv Troms 
 
Christine Myrseth 
Fylkeskoordinator 
FNF Troms 
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Fylkesmannen i Troms 
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