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Til 

Beiarn Snøscooterklubb  

Beiarn Turlag c/o Bodø og Omegns Turistforening 

Fylkesmannen i Nordland 

Kvalvatnet jakt- og fiskeforvaltning SA 

Nordland fylkeskommune 

Nye Beiarn Turistsenter AS 

Saltfjellet reinbeitedistrikt 

Trones Grunneierlag SA 

Andre interessenter 

  

HØRINGSBREV  
Andre gangs høring av forskrift om løype for kjøring med snøskuter til Kvalvatnet, Beiarn 
kommune, Nordland 
 

Beiarn kommune sender med dette forslag til forskrift om løype for kjøring med snøskuter til 
Kvalvatnet til andre gangs høring, som en følge av innspill fra første gangs høring som krever 
omfattende endringer. Forslag til forskrift skal sendes på høring, og fristen for dette er på 
seks uker (jf. plan- og bygningsloven §§ 11-14). Det innebærer at forslaget skal sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst en lokal avis og gjøres tilgjengelig 
i digitale medier.  

Forskrift om løype for kjøring med snøscooter til Kvalvatnet, Beiarn kommune, Nordland, 
fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 11. februar 2015, utløp den 4. mai 2018. Det medfører 
at en i dag ikke har noen godkjent snøskuterløype til Kvalvatn, og kommunen vurderer å 
fastsette en ny forskrift for å videreføre isfiskeløypa. Kommunene har etter endringer i 
motorferdselloven og -forskrift fra 2015 anledning til å fastsette egne forskrifter for 
snøskuterløyper, jf. motorferdselloven § 4a og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag § 4a. Det å ha en forskrift fastsatt av kommunen vil trolig være en god 
og forutsigbar løsning for løypas brukere og kommunens innbyggere i et langsiktig perspektiv.  

Høringsfrist er satt til 8. mars 2019. Innkomne innspill fra første og andre høring vil bli 
inkludert og vurdert i saksbehandlingen før vedtak gjøres. Beiarn kommune ber om at 
høringsinnspill sendes skriftlig på e-post til post@beiarn.kommune.no eller som brev til: 
Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord. 

 

Vurdering 

Friluftsliv: 

Løypa går igjennom områder kartlagt som viktige og svært viktige friluftsområder, den krysser 
«Fotefar mot nord». Denne stien er brukt i sommerhalvåret, men det er langt mindre trafikk 
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på og i områdene rundt den om vinteren. Det prepareres ikke skiløyper langs denne stien. 
Det har ikke tidligere vært interessemotsetninger mellom friluftslivet og snøskuterløypa i 
dette området, og vi har følgelig ingen indikasjoner på at det vil oppstå nye som en følge av 
videreføring av snøskuterløypa.  

Det er i kommunen for øvrig andre viktige og svært viktige områder for friluftslivet som er 
mye brukt vinterstid. Blant annet blir flere skiløyper preparert i svært viktige friluftsområder 
på fjellet øst for Beiardalen, og vi har grunn til å anta at mye av utfarten til fots og på ski 
finner sted i disse områdene.  

Reindrift: 

Løypa ligger i et område som i følge Nordlandsatlas er definert som vinterbeite (tidlig 
vinterland), og en trekklei for reinsdyr krysser løypa i området ved Lille Kvalvatnet. Det har 
tidligere ikke vært konflikter mellom bruk av løypa og reindriftsinteressene. Videre har 
Saltfjellet reinbeitedistrikt i e-post til kommunen den 10. februar 2015 ytret ønske om at 
forskrift for løypa inkluderer følgende: «Stenging av hensyn til reindrifta: Kommunen skal 
stenge løypa dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta». Kommunen 
opprettholder et slikt krav i ny forskrift, og anser dermed hensynet til reindrifta som 
tilstrekkelig ivaretatt.  

Støy: 

Enkelte hus og hytter ligger ved eller i nærheten av løypa, og kan bli påvirket av støy. Store 
deler av løypa er lagt igjennom skogsområder, som bidrar til å redusere støynivået noe. Det 
er først og fremst de nederste og øverste delene av løypa som kan medføre en del støy. 
Eierne av hus og hytter i nærheten av løypa vil bli få anledning til å uttale seg i forbindelse 
med andre gangs høring. Når det nå blir en permanent løype, kan en påregne at trafikken 
over tid øker noe. Av hensyn til bebyggelsen i området på lengre sikt er det derfor satt 
begrensninger i løypas åpningstider, da støy også betraktes som mer plagsom kveld og natt 
enn på dagtid. Løypa vil kun være åpen i tidsrommet kl. 08.00-20.00. Det har ikke tidligere 
blitt registrert konflikter i forbindelse med støy fra løypa.  

Naturmangfold: 

Det følger av naturmangfoldloven at prinsippene i §§ 8 - 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Artskart viser ikke observasjoner av truede 
eller sårbare arter som vil bli påvirket av bruk av løypa. Heller ikke i Naturbase er det 
registrert verdier av betydning. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for det tiltak 
det er snakk om, og føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges liten vekt.  

Påvirkningen av økosystemet skal i henhold til naturmangfoldloven § 10 vurderes ut fra den 
samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Kommunen legger til grunn 
at det i området også er motorferdsel som ikke knytter seg til den aktuelle løypa. Det er 
imidlertid ut fra de foreliggende verdier i området, som nevnt ovenfor, ikke noe som tyder på 
at den samlede belastningen blir for stor.  

Miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12 anses etter dette ikke som særlig 
relevante.  
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Sikkerhet: 

Snøskuterløypa ligger ikke i skredfarlig område. Det er foreslått å legge løypa eller en 
avstikker av løypa om Lille Kvalvatnet, og løypa vil dermed gå over et islagt vann. Sikkerheten 
ved kjøring over islagte vann må hensyntas ved vurdering av åpning og stengning av løypa 
eller eventuell trasé til Lille Kvalvatnet. I forslaget til forskrift med kart foreligger det to 
parallelle traseer; en etter den opprinnelige løypa og en over Lille Kvalvatnet. Det er også i 
forslaget til forskrift fastsatt at kommunen kan stenge traseen over Lille Kvalvatnet, i tillegg til 
løypa som helhet, dersom forholdene tilsier det.   

Andre forhold: 

Av hensyn til forhold i terrenget og ulike snøforhold, har den faktiske løypa tidligere avveket 
noe fra kartfestet løype. Løypetraseen som er utarbeidet her reflekterer i større grad den 
faktiske løypa som har blitt kjørt, da den er oppmålt ved hjelp av GPS.  

Kvalvatnet er reservedrikkevannskilde for Ågleinåga vannverk. Som en følge av dette, er 
motorferdsel på innsjøen ikke tillatt. Det er tidligere etablert en parkeringsplass med toalett 
200 meter fra Kvalvatnet, og det forutsettes at avstanden på 200 meter opprettholdes.  

Som et tilbud til de som ønsker å kjøre ut på isen og isfiske fra eller ved snøskuteren, foreslås 
det å etablere en trasé via Lille Kvalvatn. Lille Kvalvatn har i følge rettighetshaverne behov for 
bedre forvaltning, og isfiske anses for å være et godt tiltak. Denne innsjøen er ikke en 
reservedrikkevannskilde, og begrensningen med en avstand på 200 meter er ikke gjeldende 
her.  

 

Vedlegg  

Forslag til forskrift 

Kart over løypa 

 

 

Med vennlig hilsen 
Beiarn kommune 
 
 
 
Thomas Olufsen Skrautvol 
fagleder skog, utmark og miljø 
 
 
 
 


