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Igangsetting forskrift om snøskutertrase i Saltdal kommune 

 
Saksopplysninger 
Nye regler om snøskuterløyper for fornøyelseskjøring trådte i kraft 19. juni 2015. I den 
anledning har administrasjonen arbeidet med å lokalisere aktuelle fremtidige traseer. 2014 ble 
det i forbindelse med forsøksordning for fornøyelseskjøring meldt oppstart i avis at det var 
ønskelig med innspill på traseer for fornøyelseskjøring. Det kom flere innspill til dette, men få 
var aktuelle bla. på grunn av grunneierforhold, kjøreforhold m.m. Etter 2014 ble 
forsøksordningen opphevet og tatt med i forskriften.  Kommunene står nå fritt til å etablere egen 
løyper for fornøyelseskjøring med hjemmel i forskriften. 
 
Etter vurderinger vedrørende terreng og grunneierforhold er det to traseer som ble vurdert som 
aktuelle for fornøyelseskjøring.  Dette er følgende traseer: 
 

1. Skaiti – grensen 
2. Junkerdal – grensen 
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En har i all hovedsak vurdert om traseene er mulig å kjøre med skuter og nærhet til 
fritidsbebyggelse, samt at det kan etableres parkeringsplasser i forbindelse med traseen.   
 
Et videre arbeid med traseene krever egen konsekvensutredning for flere tema bla. friluftsliv, 
støy, reindrift m.m. 
 
I utgangspunktet er det ikke nødvendig med varsle om oppstart for å etablere en 
fornøyelsesløype etter forskriften. Kommunen kan utrede forslag med KU på selvstendig 
grunnlag og sende denne på høring. Men en vurderer det som en fordel for prosessen at de som 
eventuelt blir berørt av tiltaket har mulighet å uttale seg på forhånd.  Dette gir best mulig 
medvirkning fra start. Oppstartsmelding blir sendt til berørte og offentlige etater, lag og 
foreninger. Innspill fra disse blir også tatt med videre i arbeidet. 
 
For etablering av løype er det krav til konsekvensutredning.  
 

Vurdering 
1. Junkerdal – Grensen 
Det har vært foretatt befaring på strekningen Junkerdal – Grensen.  Befaring ble gjort med 
kjentmann i området. Vedlagt følger kart over den aktuelle traseen.  
 
Befaringen viser at det er fullt mulig å etablere en trase på denne strekningen. Selve traseen 
befinner seg i områder som er svært viktig for friluftslivet (Viskisområdet), samt i nærhet av 
Turiststi løype Lønsdal-Graddis.  Området lokalisert i vinterbeiteområdet for Saltfjellet 
reinbeitedistrikt, i nærhet av flyttlei og trekklei. Vinterbeitene er karakterisert som 
særverdiområder for reindrift.  Videre går en aktuell trase gjennom hytteområdet i Graddis med 
nærmere 60 hytter. Nærhet til nærmeste hytte er 15 meter og flere ligger innenfor en radius på 
under 50 meter.  Det kan derfor bli en problematikk i forhold til støy. Dette kan eventuelt 
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kompenseres for redusert hastighet. Når det gjelder bruk en av løypen kan også denne 
tidsbegrenset.  
 
Det har tidligere vært underskriftskampanje mot en eventuell trase gjennom hyttefeltet.  
 
Mulighet for passering i hyttefeltet 
Det er fullt mulig å vurdere å passere hyttefeltet med snøskuter. Rekkevidden av støy slik den er 
presentert i sjablongen er teoretisk beregnet, og veiledningen gjør en oppmerksom på at faktisk 
støyutbredelse ved nøyaktige støyberegninger kan gi andre avstander. 
 
Konklusjon 
Etter en overordnet vurdering er en derfor kommet frem til at det ikke anbefales å foreslå utredet 
skutertrase på strekningen Junkerdal – Grensen.  
 
2. Skaiti – Grensen 
En skuterløype på denne strekningen har i flere år vært gitt tilbakemelding på. I forbindelse med 
bruks- og verneplan for Junkerdal/Balvatnet (kommunedelplan østre del) ble Junkerdal 
nasjonalpark trukket øst for å kunne muliggjøre en fremtidig skutertrase i fremtiden. Før denne 
planen var området der aktuell trase kan lokaliseres omfattet av et midlertidig vern i påvente av 
denne verneplanen. Det er også kommet konkret innspill på en slik trase i forbindelse med 
annonse i avisen. 
 
Det er flere mulige scenarier for etablering av løypenett fra Skaiti til grensen. Traseen har vært 
befart med kjentmann.  
 
Området er del av et større friluftsområde (Stor-Graddis/Bjørntoppen) og er karakterisert som et 
viktig friluftsområde i Saltdal.   

 
 
 
Området er også en del av Norsk/svensk beite konvensjonsområde.   
Områdene registrert som høstvinterbeite, vinterbeite. Det er også flyttlei innenfor et større 
område.   
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Figur 1Utsnitt reindriftskart. Kilde Nordlandsatlas 

Mulig trase/løype: 
Det er flere alternativet til lokalisering av løypenett.  Lokalisering av løype er mye begrenset ut 
fra terreng, værforhold, friluftsliv, fritidsbebyggelse, lokalbefolkning og reindrift. I Skaiti er det 
fast bosetting, etablert hyttefelt og caravanplass. Mulige parkeringsplasser kan lokaliseres på: 
 

 Skuterløype øst av hyttefeltet mot kommunal veg og parkering sør for Klippåga.  
 Parkeringsplass vest for telemast langsmed kommunal veg (Kvilarsteinbekken) 

 

 
Figur 2Mulig trase Skaiti - Grensen 
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Lokalisering av skuterløype vil være begrenset av bergformasjonen langsmed Bergbekken. Det 
er kun mulig å forsere denne på et sted.  Videre må en løype følge terrenget inn mot grensen i 
Sverige. 
 
Konklusjon 
Etter en overordnet vurdering er en derfor kommet frem til at det anbefales å foreslå utredet 
skutertrase på strekningen Skaiti – Grensen.  
 
 
Virkemidler ved skutertraseer: 
Nedenfor vises det til de muligheter kommunen har til å regulere bruken av en fornøyelsesløype: 

- Fart på skuter kan reduseres for å minske støybildet 
- Tidsbruk av traseen. Kommunen kan i forskriften begrense bruken 

(timer/døgn/uker/mnd) slik den finner det mulig. Dette kan benyttes som avbøtende 
tiltak.  

- Antallsbegrensning i form av årskort, sjablonger. 
- Støydempende tiltak.  

 
Drift og vedlikehold av løype: 
Saltdal kommune har ansvar for løypen. Kommunen kan imidlertid sette vekk drift og 
vedlikehold etter avtale. 
 
Prosess 
På forhåndshøringen blir det bedt om å komme med innspill til omtalt trase. I tillegg vil det være 
muligheter å gi innspill til andre mulige løsninger på strekningen enn det som er befart. Det må 
påpekes at omtalte områder bare viser til hvilke muligheter som er mulig på strekningen, og at 
det gis innspill til disse eller eventuelt andre alternativer.   
 
Når frist for oppstartsmelding er utgått oppsummeres innspillene og det arbeides videre med en 
eventuell løype på strekningen Skaiti-Grensen.  

Rådmannens innstilling 
Det anbefales at det startes opp arbeid med fremtidig fornøyelsesløype strekningen Skaiti – 
Grensen på omtalt strekning. 
Formannskaps behandling i møte den 27.06.2017: 

Steinar Maarnes foreslo følgende tillegg: 

Jobben med traseen Junkerdal-grensen fortsetter. 

Rådmannens innstilling med Steinar Maarnes tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Enstemmig vedtak: 

Det anbefales at det startes opp arbeid med fremtidig fornøyelsesløype strekningen Skaiti – Grensen på 
omtalt strekning. 

Jobben med traseen Junkerdal-grensen fortsetter. 


