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HØRINGSBREV - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM LØYPE FOR KJØRING MED 
SNØSKUTER TIL KVALVATNET, BEIARN 
 
Beiarn kommune sender med dette forslag til endring av forskrift om løype for kjøring med 
snøskuter til Kvalvatnet, Beiarn til høring. Forslag til endring av 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 snøskuter til Kvalvatnet, Beiarn ble fastsatt av 
kommunestyret i Beiarn kommune den 25. mars 2019. I etterkant har en hatt dialog med 
enkelte hytteeiere i løypas influensområde, og det har meldt seg et behov for å legge om 
nedre deler av traseen for å hensynta disse på en bedre måte. Ny trasé er foreslått fra privat 
adkomstvei til Vestre Beiarveien 1059 (huset på gnr/bnr 41/5), langs eksisterende sti oppover 
lia til stikrysset ovenfor hytta på gnr/bnr 41/31. Derfra er traseen videre til Kvalvatnet og Lille 
Kvalvatnet uendret.  

En annen hensikt med foreslåtte endringer, er å justere reglene for åpningstider, støy og 
sikkerhet. Forslaget innebærer lenger åpningstid, tidligere åpning av løypa i sesongen, og 
nedsatt fartsgrense der løypa er nærmest bosetting. Det foreligger et ønske om å kunne 
bruke løypa og ha tilgang til isfiske i større deler av sesongen, og kommunen ser ikke noen 
grunn til at løypa ikke kan åpne så tidlig som 2. januar dersom forholdene ligger til rette for 
det. Et ønske er også å kunne holde løypa åpen til kl. 23, slik at den er mer tilgjengelig for 
bruk spesielt i hverdagene. Nedsatt fartsgrense foreslås som avbøtende tiltak nær 
bebyggelse, både for generell sikkerhet og for å redusere støynivået. Dersom åpningstidene 
utvides, er redusert fartsgrense et godt tiltak i denne sammenheng. I tillegg er det behov for 
å presisere ansvarsforholdet rundt ferdsel i løypa. 

Høringsfrist er satt til 1. november 2019. Innkomne innspill 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:  

Ny trasé går igjennom områder kartlagt som viktige friluftsområder. Det prepareres ikke 
skiløyper i området. Andre viktige og svært viktige områder for friluftsliv i kommunen er mer 
brukt vinterstid, blant annet Beiarfjellet med tilrettelegging i form av preparerte skiløyper. Vi 
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har derfor grunn til å anta at mye av utfarten til fots og på ski finner sted på østsiden av 
dalen. Det har ikke tidligere vært interessemotsetninger mellom friluftslivet og 
snøskuterløypa, og kommunen har ingen indikasjoner på at det vil oppstå nye som følge av at 
deler av løypa endres.  

Reindrift:  

Ny trasé ligger i et område som i følge Nordlandsatlas er definert som høstvinter- og 
vinterbeiter. Det har ikke tidligere vært konflikter mellom bruk av løypa og 
reindriftsinteressene, og vi kan ikke se at de foreslåtte endringene vil påvirke 
reinbeitenæringa i noen særlig grad. Endringene vil ikke påvirke reinbeitedistrikets mulighet 
til å kreve at kommunen stenger løypa av hensyn til reindrifta.  

Støy:  

Et fåtall hus og hytter ligger innenfor 60 meter fra den nye traseen, og enkelte andre hus og 
hytter ligger i nærheten. Disse kan følgelig bli påvirket av støy. Når det er foreslått å holde 
løypa åpen til kl. 23 istedenfor kl. 20, kan det innebære noe mer støy fra ferdsel med 
snøskuter på kveldene. Kommunen legger til grunn at det i området også er motorferdsel 
som ikke knytter seg til den aktuelle løypa, og som normalt tillates frem til kl. 23. Det er ikke 
registrert noen konflikter med andre interesser i disse tilfellene. I følge veiledende 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), bør ikke aktivitet i form 
av motorsport eller liknende foregå i tidsrommet 23-07. Det taler for at det kan være 
akseptabelt å holde en løype for kjøring med snøskuter åpen frem til kl. 23, men ikke senere 
enn det. Som et avbøtende tiltak for å redusere eventuell støy kveldstid, er det foreslått en 
fartsgrense på 20 kilometer i timen langs løypas første 500 meter.  

Det bør nevnes at foruten en hytteeier langs traseen som nå vil utgå, så har det ikke blitt 
registrert konflikter i forbindelse med trafikk i og støy fra løypa. Vår oppfatning er at ny trasé 
vil berøre færre hus og hytter direkte, og at en omlegging som foreslått i større grad vil 
ivareta hensynet til bebyggelse. Videre vil eierne av hus og hytter i umiddelbar nærhet til den 
nye traseen, få anledning til å uttale seg i forbindelse med høring av endringsforslag.  

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 traseen. 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:  

Ny trasé ligger ikke i skredfarlig område. Redusert fartsgrense langs begynnelsen på løypa 
bidrar også til økt sikkerhet i bratte og svingete partier, både for brukere av løypa og andre 
som måtte ferdes i området.  

Kommunen ønsker å presisere ansvarsforholdet knyttet til bruken av løypa. Derfor er det 
foreslått å inkludere et ledd i forskriftens § 7, blant annet om at ferdsel i løypene skjer på 
eget ansvar. Det vil ikke innebære at løypas generelle sikkerhet forringes, men tydeliggjør at 
ansvaret alltid ligger hos den som bruker løypa.  

Andre forhold:  

Oppdatert kart og trasé utarbeides også digitalt som et geografisk datasett (etter SOSI-
standarden), og oversendes til Fylkesmannen i Nordland etter at endringsforskrift eventuelt 
er vedtatt.  

 

Vedlegg 

Forslag til forskrift om endring av forskrift om løype for kjøring med snøskuter til Kvalvatnet, 
Beiarn.  

Kart med forslag til ny trasé.  

  

 

Med vennlig hilsen 
Beiarn kommune 
 
 
 
Thomas Olufsen Skrautvol 
fagleder skog, utmark og miljø 
 
 
 
Mottakerliste 
Beiarn Snøscooterklubb 
Bodø og Omegns Turistforening 
Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland 
Fylkesmannen i Nordland 
Kvalvatnet Jakt- og Fiskeforvaltning SA 
Nordland Fylkeskommune 
Nye Beiarn Turistsenter AS 
Saltfjellet Reinbeitedistrikt 
Trones Grunneierlag SA 
Andre interessenter 


