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1. Bakgrunn 

Det er behov for å legge til rette for et eget område for trening av hundespann på barmark. Per i dag 

benyttes flere områder, men ikke alle områdene er like godt egnet og konfliktnivået er variert. Det er 

derfor ønske om å kunne etablere et fast område for trening av hundespann som er regulert til 

formålet og som samler denne aktiviteten til ett fast område. Det er også et mål om å da kunne legge 

til rette for bruk av ATV som vogn ved denne typen trening av hund, dvs. motorferdsel må tillates for 

dette spesifikke formålet gjennom planbestemmelsene.  

1.1. Hensikten med planen 

Detaljreguleringen har til hensikt å legge til rette for barmarkstrening av hundespann både med og 

uten motorisert vogn. 

1.2. Forslagstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

1.3. Eierforhold 

Planområdet ligger i hovedsak på Statskog SFs eiendommer med gårds- og bruksnummer 28/3, 30/3 

og 31/3 i Nordreisa kommune. I tillegg berøres én privat boligtomt med gårds- og bruksnummer 

31/16, og én festetomt med gårds-, bruks- og festenummer 31/3/6. 

1.4. Tidligere vedtak i saken 

I kommunal planstrategi for Nordreisa kommune 2016-2019, vedtatt 13. oktober 2016, er arbeidet 

med detaljreguleringen satt opp med oppstart i 2017.  

Varsel om oppstart behandles i Miljø-, plan- og utviklingsutvalget den 30.11.2017. 

1.5. Krav om konsekvensutredning?  

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning (KU forskriften). Nordreisa kommune 

har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning, jf. KU forskriftens 

§§ 2 og 3 og vedlegg I og II. 

Planen faller inn under KU forskriftens § 3 d), men vi vurderer det slik at planens formål ikke utløser 

krav om KU etter § 4. Dette begrunner vi med at planens hovedformål, traséene for hundekjøring, i 

svært stor grad følger eksisterende og tidligere benyttete skogsbil- og traktorveier. Planen legger ikke 

opp til lengre strekninger med helt nye traséer, kun noen kortere strekninger for å binde sammen 

eksisterende veier. Planen vil heller ikke fortrenge øvrig friluftsliv og landbruksvirksomhet. Anlegget 

vil være åpen for bruk i samsvar med allemannsretten.  
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2. Planstatus og rammebetingelser  

2.1. Overordnede planer 

2.1.1. Regionale planer 

 Fylkesplan 

 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 

 Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 

 Regional plan for reindrift (under arbeid) 

 Regional plan for idrett og anlegg for fysisk aktivitet (under arbeid) 

2.1.2. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  

Arealdelen har innenfor planforslaget avsatt arealer til:  

 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

Planforslaget er ikke i tråd med arealdelen. 

2.2. Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

Planforslaget berører eller grenser ikke til andre reguleringsplaner. 

2.3. Temaplaner 

Planforslaget berøres av følgende temaplaner: 

 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020 
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3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

3.1. Beliggenhet 

Planområdet ligger i Bergskogen i Reisadalen og berører følgende gårds- og bruksnummer i Nordreisa 

kommune: 28/3, 30/3, 31/3, 31/3/6 og 31/16. 

Planområdet er på ca. 3 760 dekar. 

3.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Området er i dag avsatt til LNFR. Endel av eksisterende skogsbilveier benyttes allerede i dag til 

barmarkstrening av hundespann.  

3.3. Eksisterende bebyggelse 

Det er to eksisterende eneboliger innenfor planområdet. Noen flere eneboliger og fritidsboliger 

grenser til planområdet. 

3.4. Landskap  

Planområdet er et stort og flatt skogsområde. Skogen i området er av ens alder etter å ha blitt 

avvirket under andre verdenskrig. Området ligger i dalbunnen på Reisadalen som har relativt bratte 

fjellsider. Vest for planområdet er det fjell. På østsiden ligger FV 865, Lindovarre og Reisaelva før det 

stiger til fjells også her. Reisadalen går i retning nord/sør. 

Det er gjort en landskapsanalyse av Nordreisa kommune. Planområdet er en del av 

landskapsanalysens delområde 9 Reisadalen. Dette delområdet er et langstrakt dalføre med 

nasjonalt lakseførende vassdrag. Tilliggende jordbruksområder i god hevd. Delområdet preges både 

av meanderende elvelandskap med tett kantvegetasjon og korte siktlinjer, vide og åpne 

gårdslandskap og mektige fjellmassiver. Flere massetak i området. Yndet friluftsområde for jakt, 

fiske, elvebåtferdsel og gå-/skiturer. Samiske tradisjoner fra forhistorisk tid og viktig kvensk 

bosettingsområde, noe de lange tradisjonene med tjæremilbrenning viser. Store skogsområder av 

vekslende type og et stort mangfold av fjellplantearter. Delområdet strekker seg opp til Reisa 

nasjonalpark i sør. 

3.5. Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert kultur minner innenfor planområdet i askeladden per 16.11.2017, men på 

befaring i planområdet ble det observert en tjæremile i nærheten av en av de nye traséene som det 

er ønske om. Lokaliteten til tjæremila er registrert med GPS av Nordreisa kommune. Eventuell 

etablering av ny trasé må legges utenom denne lokaliteten. 

  



5 
 

3.6. Naturverdier  

Det er per i dag ikke ennå gjort en utsjekk av hva som finnes av naturverdier i planområdet i 

naturbase, artskart og i andre kiler. Men mellom planområdet og Reisaelva ligger det et område, 

Lindovarra, som har vært foreslått for vern. Her er det registrert flere rovfugllokaliteter av nasjonal 

verdi. I tillegg ligger et av de siste lokalitetene for eldre furuskog her, og man ser at skogsfugl beiter 

på bartrær innenfor det foreslåtte treningsområdet. 

Fjelbmaelva, som renner i vestre utkant av planområdet, er en av de viktigste gyteelvene for sjørøya 

som har sterk tilbakegang i Reisavassdraget. Fjelbma er ikke regulert i form av forbygninger og har sin 

naturlige ål slik den har vært over år uten menneskelig påvirkning. Her må man også sikre at 

Gorsavannet ivaretas som gyte og yngellokalitet (selv om dette vannet ligger utenfor planområdet). 

3.7. Reindrift 

Planormådet benyttes i dag ikke som beiteområde for rein, selv om området er registrert som et 

sommerbeiteområde hos reindriftsforvaltningen. I kilden fremkommer det at deler av planområdet 

er:  I Høysommerland, sentrale deler som regel over skoggrensa, der reinen oppholder seg 

midtsommers og får dekket sine behov for beite, ro, avkjøling og minst mulig insektplage innenfor 

korte avstander. Dette tolker vi for å stemme med våre observasjoner. Området benyttes ikke til 

beite i dag. Det er områdene ovenfor Reisadalen som brukes. Men med tanke på klimaendringer, så 

kan området bli aktuelt i fremtiden. Dette er noe vi må vurdere i planarbeidet. 

3.8. Landbruk 

Av aktivt jordbruk er det i dag bare grovfôrproduksjon i nærområdet, ikke husdyrhold. Det har 

tidligere vært sauebruk her.  

3.9. Universell tilgjengelighet 

Området vil være vært lett tilgjengelig for de fleste brukergrupper. Løypenettet vil kunne brukes også 

av personer med for eksempel rullestol. Det planlegges etablert to gapahuker og en bålplass ved 

parkeringsplass/løypestart. Disse vil ikke være reservert kun for hundekjørerne, men vil være til 

allmenn bruk. Her vil det være viktig å sikre universell utforming.  

3.10. Grunnforhold 

Det er ikke gjort grunnundersøkelser i planområdet. Det er vurdert at dette ikke vil være nødvendig 

med tanke på planens formål. Kommunen vurderer at stabiliteten i området er tilstrekkelig for de 

planlagte forhold ut fra de opplysninger vi har om berggrunn og løsmasser sett i sammenheng med 

terrengforholdene på stedet. 

Grunnforholdene/løsmassene innenfor planområdet er godt egnet til planlagt bruk uten å gi store 

terrengskader. Bæreevnen er god. Dette viser seg på de traséene som er i bruk i dag. 
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4. Reguleringsformål  

Følgende reguleringsformål vil være aktuelle: 

4.1. Andre idrettsanlegg (1490) 

For selve traséene. Bredde 5 meter. Av dette er selve traséen på 3 meter og 1 meter på hver side der 

trær/busker kan ryddes. 

4.2. Parkering (2080) 

Parkering som også inkluderer plass til å sele på/av spann ved løypestart. En mindre bygning som skal 

benyttes som lager av utstyr tilhørende hundekjørerlaget bør tillates innenfor dette arealet. 

4.3. Annet uteopphold (1690) eller 

Et mindre område tilknyttet parkeringsplassen der det tillates oppført to gapahuker, bålplass og 

utedo. 

4.4. Kjøreveg (2011) 

Eksisterende veier i planområdet. 

4.5. LNFR (5100) 

Alt øvrig areal.  
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5. Problemstillinger 

5.1. Skogsbilveier 

Løypenettet i området er planlagt utvidet endel sammenliknet med det veinettet som er i bruk i dag. 

Dette skal i all hovedsak skje ved å ta i bruk gamle skogsbilveier som ikke er i bruk i dag og som 

derfor er delvis «tilbakeført» til naturtilstand, men som fortsatt er synlige. Det legges opp til noen 

kortere strekninger med helt nye traséer for å binde sammen andre traséer.  

Løypenettet vil kreve få tilretteleggingstiltak. Det må ryddes noe langs traséene for at de skal ha en 

akseptabel bredde. Traséene må også gruses noen steder for å begrense slitasje av terrenget utenfor. 

Målet er å ha et «naturlig» dekke så langt det går (se bilde under), da grus sliter unødvendig mye på 

labbene til hundene.  

5.2. Nye traséer 

Hvilke konsekvenser har det å lage helt nye traséer for å sammenkoble andre traséer på en 

hensiktsmessig måte utover økt terrengslitasje? 

5.3. Sambruk 

Selv om området benyttes til trening av hunder (fortrinnsvis langdistanse hundekjøring). Vil ikke 

dette være til hinder for sambruk av området. Brukerne må imidlertid være klar over at området 

benyttes til hundekjøring, og vise hensyn. Aktuelle aktiviteter er friluftsliv som turgåing og sykling, 

men området vil ikke egne seg for personer med hundeskrekk. 

Planområdet ligger også innenfor et elgjaktfelt. Grunneier mener det vil være mulig med sambruk 

også her. Jeger og hundekjørere må informeres om hverandre. 

Bruken av området til trening av hundespann skal ikke være til hinder for bruk av de samme traséene 

til landbruk (jord- og skogbruk). 

5.4. Smittepress 

Det er ca. 300 hunder som vil bruke området slik status er per i dag. Tromsø villmarksenter har ca. 

150-160 hunder som benytter området, og Nordreisa hundekjørerlag har omtrent det samme. 

Hva må man være obs på når det gjelder smittepress? Hvilke forebyggende tiltak kan være aktuelle? 

5.5. Dyrevelferd 

Dyrevelferd er et av temaene som er diskutert med hundekjørerlaget. Deres holdning er at trening 

lands løyper som er litt småkuperte og med et naturlig markdekke er bedre for hundene. Det gir mer 

variert muskelbruk og mindre slitasje på labber/poter sammenliknet med trening på grusvei. Et annet 

argument for bruk av ATV til trening er at de har mer kontroll på hastigheten. Dette på flere måter. 

Ved bruk av ATV er det enklere å justere hastigheten på starten av treningsøktene, slik at de kan 

sikre seg at hundene får god oppvarming før hastigheten økes. Bruk av ATV mener de også gir bedre 

sikkerhet og mindre risiko for skader på både hunder, folk og kjøretøy fordi det er bedre bremser enn 

ved bruk av trollvogn.  
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Løypenettet er lagt slik at løypa på ett sted krysser en bekk/mindre elv. Dette for at det skal være 

mulig å gi hundene vann underveis i en treningsøkt. 

5.6. Planbestemmelser 

Planbestemmelsene må regulere en rekke ting.  

 Hvem som kan benytte området med hvilke typer kjøretøy.  

 Bestemmelser som gir økt samordning mellom hundekjørere og elgjegere.  

 Hensyn til skogbruk/jordbruk (sambruk av traséer).  

 Tidsrom for bruk.  

 Klimaendringer.  

 Hvilke tiltak som tillates. Herunder vedlikehold av traséer.  

 Rydding langs traséer. 

 Byggeregler 

 M.m. 

5.7. Reindrift og klimaendringer 

Kan dette bli et fremtidig beiteområde for rein? I dag benyttes arealer nede i selve dalen ikke til 

beite. Det skjer kun unntaksvis så vidt vi kjenner til. Her må dialog med reinbeitedistrikt 36 til. 

5.8. Konsekvenser for naturmangfoldet 

Økt bruk. Mer forstyrrelser for dyrelivet. Mer støy? Terrengslitasje. Tilbakeføring dersom bruk 

opphører. 

5.9. Landbruk 

Hvilke konsekvenser har planforslaget for jordbruk og skogbruk? 

En tilrettelegging for trening av hundespann i området vil gjøre området relativt uegnet for sauebeite 

i etterkant. Noe som vil føre til at det er lite hensiktsmessig å gjenoppta sauedrift i området. Gjelder 

spesielt GBR 38/8 med tilhørende landbrukseiendommer. Dette på grunn av at sauenæringen er 

beitebruksbasert næring der man ser lignende konflikter med hundekjøring og streifbeite andre 

steder i kommunen. Samtidig forstår vi det sånn at det er lite trening med hund på høysommeren, da 

det er for varmt for løpetrening av polarhunder, noe som kanskje kan gi rom for noe sambruk. Sauer 

og hunder kan imidlertid ikke benytte området samtidig. 

5.10. Motorferdsel 

Tidligere dispensasjonspraksis for bruk av ATV i forbindelse med denne typen trening har vært en 

feiltolkning av motorferdselsregelverket og det er ikke lengre gjeldene praksis.  

Reguleringsplanen er ment som et forslag til å lovlig kunne benytte ATV til denne typen trening av 

hund, ved å legge begrensninger på hvem som kan bruke traséene til hvilket formål og med hvilken 

type kjøretøy i planbestemmelsene. 



9 
 

5.11. Vinterbruk 

Det er ikke endelig bestemt om det skal tilrettelegges for vinterbruk med tråkkede løyper i det 

samme løypenettet. Dette er en problemstilling som må vurderes i løpet av planprosessen. 

6. kart 

 


