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FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT AV MOTORKJØRETØYER I
UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG SAMT INVITASJON TIL Å SØKE
OM Å DELTA I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV
SNØSCOOTERLØYPER
HØRINGSUTTALELSE

Viser til høringsforslag av 30.05.2013.

Naturforvaltingsutvalget i Kvalsund kommune behandlet saken i møte den 19.6.2013,
sak 59/13 og kommer med følgende høringsuttalelse:

Naturforvaltningen i Kvalsund kommune støtter forslaget om en større prøveordning

der kommuner skal kunne etablere snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter

plan- og bygningslovens bestemmelser.

Når det gjelder ønske om å delta i en slik forsøksordning for Kvalsund sin del, må

dette avgjøres i et høyere politisk organ, i dette tilfelle Utviklingsutvalget.

Fristen for å søke er satt til 1. september.

Naturforvaltningen som også er viltnemd, støtter forslag til ny hjemmel som ivaretar

behovet for motorferdsel i forbindelse med ettersøk av skadet storvilt.

Naturforvaltningen støtter et forslag om en hjemmel for kommunen til å godkjenne

tilførselsløyper mellom reiselivsbedrift og ordinært løypenett. Videre så er forslagets

krav om maksimal lengde på 500 meter svært detaljstyrende. Dette vil virke urimelig

og direkte konkurransevridende.
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1 Kvalsund kommune vil kun 1 av 2 reiselivsbedrifter kunne få godkjent

tilførselsløype. Det bør derfor ikke settes krav til løypelengde, da dette bør ligge

innenfor kommunens beslutningsmyndighet og skjønn.

Naturforvaltningen støtter oppheving av §5 første ledd bokstav d, da hjemmel for

dispensasjoner for kjøring i utmarksnæring foresettes ivaretatt iforskriftenes §5.

Naturforvaltningen er fornøyd med at departementet foreslår å tillate tilknytnings-

løyper mellom kommunene. Vi ser fram til departementets skriv om saken.

Naturforvaltningen ønsker at alle beslutninger vedr. fremtidig løypenett avgjøres av

kommunen selv.

Med vennlig hilsen
Kvalsund kommune

Rita L. Mathisen
konsulent

Kopi til: Ordfører i Kvalsund kommune, her


