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Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Valg av kommuner til forsøksordning med kommunale beltebilløyper for catskiing – avslag på 
søknad 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Valg av kommuner til forsøksordning med kommunale 
beltebilløyper for catskiing – avslag på søknad 

Miljødirektoratet viser til brev av 16. januar 2018 med invitasjon til å søke om deltakelse i forsøk 
med kommunale beltebilløyper for catskiing, og til mottatt søknad.  
 
Vi har mottatt søknad fra 7 kommuner som ønsker å delta i forsøket som gir utvalgte kommuner 
myndighet til å fastsette løyper for persontransport med beltekjøretøy på vinterføre til 
utgangspunkter for alpin skikjøring, jf. ny § 4a tredje ledd i motorferdselloven. Miljødirektoratet er 
bedt om å plukke ut 6 kommuner som til sammen kan belyse ulike virkninger med catskiing, og som 
kan gi gode muligheter for å høste erfaringer med dette i Norge, jf. oppdragsbrev fra Klima- og 
miljødepartementet datert 20. desember 2017.  
 
I valg av kommuner har vi lagt vekt på overordnede kriterier som geografisk spredning og kommuner 
som ser ulike utfordringer og muligheter ved etablering av beltebilløyper.  
 
Flere av kommunene som har søkt om deltakelse har samisk reindrift, herunder Fauske kommune. I 
den sammenheng har Miljødirektoratet gjennomført konsultasjon med Sametinget. Sametingets 
innspill er derfor også lagt til grunn i vurderingene. Søknaden fra Fauske kommune berører Balvatn 
reinbeitedistrikt og Luokta-Mavas sameby. I konsultasjonen har Sametinget og Miljødirektoratet blitt 
enig om at Fauske kommune ikke velges som forsøkskommune da Balevatn reinbeitedistrikt og 
Luokta-Mavas allerede er utsatt for stor belastning som skyldes annen aktivitet. Miljødirektoratet vil 
ettersende kopi av protokoll så snart denne er ferdig signert.  
 
Vi vil med dette meddele at Fauske kommune ikke blir en av de seks kommunene som får delta i 
forsøksordning for kommunale beltebilløyper for catskiing.  
 
Miljødirektoratet har valgt å gi forskriftsmyndighet til følgende forsøkskommuner: 

 Jølster kommune 
 Eid kommune 
 Stryn kommune 
 Surnadal kommune 
 Vang kommune 
 Oppdal kommune 

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 

 
 
Trondheim, 07.05.2018 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2018/3059 

Saksbehandler: 
Marit Johanne Birkeland 
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Terje Qvam Marit Johanne Birkeland 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø 
 

http://www.norge.no/


Fra: post@miljodir.no 
Sendt: mandag 7. mai 2018 13.50 
Til: Postmottak 
Emne: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet 
Vedlegg: Valg av kommuner til forsøksordning med kommunale beltebilløyper 

for catskiing – avslag på søknad.pdf 
 

 

 

Vår ref 2018/3059 
 

Vedlagt følger brev fra Miljødirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som 

et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. 
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no 

mailto:post@miljodir.no


Vennlig hilsen  



Marit Johanne Birkeland | seniorrådgiver  
e-post: marit.johanne.birkeland@miljodir.no  
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