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REVISJON AV FORSKRIFT FOR REKREASJONSLØYPER I BARDU - HØRING 
 
Planteknisk utvalg gjorde i møtet den 23. januar 2022, sak 3/2023 følgende vedtak: 
 
Med henvisning til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a, legges 
forslag til revisjon av kommunal forskrift for skuterløyper i Bardu ut til høring og offentlig ettersyn. 
Forslaget er basert på vedlagte dokumenter og omfatter følgende punkter: 

 1. Ny rekreasjonsløype nr 5 til og innenfor regulerte hyttefelt ved Innset og Altevatnet  
2. Eksisterende løype 2 Altevatnet:  

a. Ny alternativ start på løype 2 fra nordsiden av demninga  
b. Nye avstikkere for isfiske til Sandodden og Gihlasbekken  

3. Eksisterende løype 3 Leinavatnet:  
a. Sone for rasting og telting langs løype 3 Leinavatnet, samt  
b. avstikkere for isfiske til Bjørkholmen og til Lappbukta jfr løypekart 

 
Saksdokumentene til behandlingen i PTU 23.01.2023 kan leses HER 
 
Vedtakets pkt 1. Ny rekreasjonsløype (Løype 5)  
I brev av 6.10.2020 til Statsforvalteren og Altevatnet Hytte- og båteierforening, ble det meldt 
oppstart av utredningsarbeid av ny løype 5 som lukket transportløype til hytter ved Innset/Altevatnet. 
Etter 2 innspillsrunder til berørte hytteforeninger med flere tilbakemeldinger, ble traseene 
omarbeidet før de ble lagt fram for 1. gangs politiske behandling med forslag om utlegging til 
offentlig ettersyn av revidert forskrift med tilhørende KU, løypekart og forskriftstekst i PTU den 
15.12.2021 Innspill til oppstartsmeldinga er oppsummert i dokumentet Merknadsbehandling til 
oppstart . 
 
 I behandlingen av saken om høring og offentlig ettersyn den 15.12.2021, gjorde PTU følgende 
vedtak: 
 
 Med henvisning til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a, 
legges forslag til revisjon av kommunal forskrift for skuterløyper i Bardu ut til høring og offentlig 
ettersyn. Forslaget omfatter følgende punkter: 1. Løype 5 skal være en ordinær rekreasjonsløype 
åpen for de som har betalt skuterkort. Formålet med løypa er fortrinnsvis transport av utstyr til 
hyttene, men kan også benyttes av andre som har til formål å besøke hyttene. Forskriften som skal 
ut på høring justeres i tråd med dette. Eksisterende løype 2 Altevatnet: a. Ny alternativ start på 
løype 2 fra nordsiden av demninga b. Nye avstikkere for isfiske til Sandodden og Gihlasbekken 3. 
Eksisterende løype 3 Leinavatnet: a. Sone for rasting og telting langs løype 3 Leinavatnet, samt 

avstikkere for isfiske til Bjørkholmen og til Lappbukta. 
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Vedtaket om åpen rekreasjonsløype i stedet for lukket transportløype medførte at det måtte gjøres 
en tilleggsutredning da løype 5 ikke var utredet som åpen rekreasjonsløype til møtet 15.12.2021. 
Tilleggsutredningen er nå gjennomført og den er innarbeidet i den opprinnelige utredningen nå kalt 
Sammenstilt utredning. Som grunnlag for tilleggsutredningen ble saken sendt på begrenset høring 
og det kom inn merknader fra Altevatn Hytte- og Båteierforening, Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark, Bardu Motorferdselforening og Velforeninga Innset og Solseth hyttefelt. Disse er gjengitt i 
Sammenstilt utredning kap. 3 side 7. 
 
Vedtakets pkt 2 og 3  
Dette er justeringer av eksisterende løyper 2 Altevatnet og 3. Leinavatnet. Disse er beskrevet i 
utredningsdokumentet Sammenstilt utredning (vedlegg) 
 
Nedenfor under Vedlegg er det lenker til alle tilhørende høringsdokumenter. 
 
Høringsdokumentene er også lagt ut i papirformat til gjennomlesning i kommunehuset. Reindrifta 
ved de Hjerttind reinbeitedistrikt og samebyene Talma og Saarivuoma, vil bli innkalt til egne 
konsultasjoner jfr Samelovens kap. 4. 
 
Høringsfrist: 27. mars 2023 
 
 
Per Åke Heimdal 
leder avd. plan og utvikling     
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
 
 
  



Adresseliste: 
 

Navn 

Altevatn hytte- og båteierforening 

Bardu Jeger og Fiskerforening 

Bardu lensmannskontor 

Bardu Motorferdselforening 

Bardu ungdomsråd 

Forum for natur og Friluftsliv Troms 

Hjerttind reinbeitedistrikt 

Midt-Troms Friluftsråd 

Nasjonalparkstyret Rohkumborri 

Naturvernforbundet i Bardu 

NVE 

Saarivuoma Sameby 

Sametinget 

Statsforvalter Troms og Finnmark 

Statskog SF 

Talma Sameby 

Troms- og Finnmark fylkeskommune 

Troms Turlag 

Råd for personer med 

funksjonsnedsettelser 

Eldrerådet 

Innset/Solseth Velforening 

Naturvernforbundet Troms 

 


