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Høringsuttalelse til snøskuterløype på Sundsfjordfjellet i Gildeskål
kommune
Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, FNF Nordland, er et nettverk for 14 natur- og
friluftslivsorganisasjoner i Nordland, med til sammen over 22 000 medlemskap. FNF Nordland
arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og
livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF Nordland arbeider
også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. De frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonene er
med sin demokratiske styreform og åpne medlemsadgang et talerør for de store grupper av
allemannsrettighetshavere i norsk utmark.

Denne uttalelsen er gjort i nært samarbeid med Naturvernforbundet i Nordland. FNF Nordland
støtter også uttalelsen til Bodø og Omegn Turistforening v/ lokallaget Gildeskål turlag.

Om planforslag og høringen
Høringen gjelder Gildeskål kommunes forslag til forskrift for snøskuterløype på
Sundsfjordfjellet med tilhørende løype- og støysonekart, jfr. kravene i § 4a i
Motorferdselsloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
FNF Nordland (heretter FNF) har ikke fått oversendt høringsdokumentene fra Gildeskål
kommune, men vi har blitt kjent med høringen gjennom vårt arealsaksnettverk og tilsluttete
organisasjoner. Høringsfristen har på dette tidspunkt gått ut, men vi ber om at våre merknader
tas med i videre saksgang. Vi vil også følge opp et eventuelt kommunestyrevedtak.
Det kommer frem av departementets merknader til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag at høringsdokumentene må oppfylle kravene i plan- og
bygningsloven § 11-14 andre ledd. Videre skal det framgå av saksframlegget hvordan
innkomne uttalelser har vært vurdert og kommunen må gjøre rede for hvordan de særskilte
hensynene som de plikter å ta er ivaretatt. Dersom det foreslås justeringer eller andre løyper
så må det sendes ut på ny høring.

Merknader til høringen og om fastsettelse av snøskuterløyper
Ved planforslag om å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring plikter kommunen å
utrede konsekvensene for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet før forslaget sendes
på høring. Det forventes at kommunen har lagt opp til en bred og reel medvirkning og er

bevisst på konflikter som vil kunne oppstå. Kartlegging og verdisetting av
friluftslivsområdene skal være utført etter Miljødirektoratets håndbok M98-2013. Kommunen
skal også utarbeide et støykart som viser forventet støy langs traseene og en vurdering
støypåvirkningene på blant annet natur og friluftsliv.
Kommunen skal i henhold til motorferdselsloven § 4a og forskriftens § 4a ta særskilt hensyn
til støy og andre påvirkninger på friluftsliv. I departementets kommentarer til lovteksten
(prop. 35 L (2014–2015) presiseres det at det er særlig friluftslivet som risikerer å bli
skadelidende ved etablering av snøscooterløyper og ikke minst som følge av eventuell ulovlig
kjøring med utspring i løypene.
Hensynet til friluftsliv står i en særstilling og kommunen skal følgelig ikke legge
snøskuterløyper i svært viktige friluftslivsområder, særlig i områder som er viktig for
vinterfriluftslivet. Gildeskål kommunes forslag til løype berører et viktig friluftslivsområde,
og det kommer frem av utredningen at «Løypa går gjennom en viktig friluftsområde. Om
vinteren brukes det av mange som går på ski til de eksisterende hytter og Lahko
nasjonalpark». Det kommer også frem av uttalelsen til Bodø og Omegn Turistforening v/
Gildeskål turlag at Sundsfjordfjellet er mye brukt av barnefamilier da det er lett å komme seg
ut med pulk og mye brukt av barnefamilier vinterstid. Disse hensynene må kommunen ivareta
og det skal komme frem hvordan kommunen ivaretar disse hensynene. Kommunen skal også
vurdere friluftslivsområdet opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen, men vi kan ikke
se at dette er gjort.
FNF anser at konflikten med friluftslivet er av avgjørende betydning for om kommunen kan
vedta den foreslåtte snøskuterløypa med tilhørende forskrift. I konfliktvurderingen viser
Gildeskål kommune til at det vært snøskuterkjøring på Sundsfjordfjellet og konkluderer med
at dette «ikke har skapt nevneverdige problemer for friluftslivet i området».
FNF kan ikke se at vurderingen er tilstrekkelig for at hensynet (hensynsplikten) overfor
friluftsliv blir ivaretatt. Kommunen må redegjøre for konsekvensene av snøskuterkjøring av et
annet omfang i og med at det legges opp til fornøyelseskjøring, og at et sannsynlig scenario er
at snøskuterkjøring må ventes å øke, noe all erfaring også viser.
Det savnes også en vurdering av lydmiljøet i området. I områder med godt lydmiljø, særlig i
viktige friluftslivsområder, er det ikke ønskelig med den støyen som fornøyelseskjøring med
snøskuter genererer. FNF mener at Gildeskål kommune ikke har gjort en tilstrekkelig
vurdering av støypåvirkninger på friluftsliv i området.
Støykonsekvenser må vurderes opp mot snøskuterkjøring av et større omfang i og med at
kommunen nå foreslår å legge til rette for fornøyelseskjøring på Sundsfjordfjellet. I
kommunens forenklede utredning vurderes forslaget å ha middels negative konsekvenser for
støy.
Ved fastsettelse av snøskuterløyper skal det tas hensyn til bolig- og hytteområder. Ut i fra
kommunens forenklede utredning ligger nærmeste hytter i Hellarfjellet (H56 i kommuneplan),
Storvassfjellet (bebyggelsesplan) og sør for Langvatnet (H58). FNF mener antallet hytter som
blir berørt av forslaget burde kommet frem av utredningen. Om nedsatt fartsgrense til 20 km/t
forbi hyttene er et tilstrekkelig avbøtende tiltak fremstår også som noe usikkert, og det
foreligger heller ingen nærmere redegjørelse for om forslag til avbøtende tiltak i praksis vil
fungere etter hensikt/intensjon.

Videre er det slik at snøskuterkjøring fra hyttene og inn i den foreslåtte løypa ikke kan tillates
med hjemmel i lov og forskrift. Kommunen kan for eksempel ikke gi dispensasjon til å kjøre
fra hytter og inn i løypa. Dette må være tatt med i forslag til forskrift.
Konklusjon
FNF kan ikke se at forslaget til snøskuterløype med tilhørende forskrift ivaretar hensynet til
friluftsliv, slik kommunen er forpliktet til. Forslaget er ikke tilstrekkelig utredet på temaet
friluftsliv. Disse manglene må eventuelt rettes opp i og saken sendes på ny høring.
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