Behandling i Kommunestyret - 14.02.2013
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Regelverket
Det er Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som regulerer
mulighetene for etablering av isfiskeløyper. I Rundskriv T-1/96 er reglene ytterligere utdypet:
”7.4 Isfiskeløyper, forskriftenes § 8
Forskriftenes § 8 gir muligheter for å få godkjent løyper for snøscooterkjøring til
avsidesliggende fiskevann. Direktoratet for naturforvaltning gir tillatelse til at det i bestemte
områder kan etableres fiskeløyper, og fylkesmannen fastsetter den nøyaktige traséen i disse
områdene, etter forslag fra kommunen.
Bestemmelsen inneholder forøvrig følgende begrensninger:







Ordningen kan bare etableres i avgrensede områder. Det innebærer at slike løyper ikke
kan legges som et nett i en hel kommune.
Løypene skal dekke transportbehov til viktige fiskevann som ligger mer enn 5 km fra
brøytet veg. Med viktige fiskevann menes vann med gode fiskebestander som er attraktive
for beskatning og som vurderes å tåle beskatning. Herunder er det av betydning hvilken
dekning kommunen har av andre gode fiskevann som ligger nærmere brøytet veg enn 5
km, dvs. om de avsidesliggende fiskevannene er av avgjørende betydning for mulighetene
til å drive isfiske. Det må være et reelt behov for transport i forbindelse med fisket.
Kjøring i godkjente løyper vil kun være tillatt i samband med fiske. I praksis kan dette
dokumenteres med betalt fiskeavgift m.v.
Området må ha liten befolkning. Det innebærer at det først og fremst er i områder i den
nordligste landsdel, der befolkningstettheten er liten, at det vil være aktuelt med slike
løyper.
Områdene må ligge utenom hyttegrender og sårbare naturvern-, frilufts- eller
viltområder. Det er ikke bare ved utpeking av områder for fiskeløyper at disse interesser
må vurderes, men også ved vurderingen av hvor løypene skal legges.”

Av regelverket fremkommer det at kommunen først må innhente lokale høringsuttalelser på
forslag om etablering av isfiskeløyper, som videre må behandles politisk i kommunen. Dersom
det er politisk enighet om å jobbe videre med saken, sendes søknaden om etablering av
isfiskeløyper til fylkesmannen. Fylkesmannen vurderer saken og sender den til endelig
avgjørelse til Direktoratet for naturforvaltning (DN) som er vedtaksmyndighet for slike saker.
Fylkesmannen har i tidligere saker vektlagt følgende:




Det må arealmessig være store kommuner.
Det må være liten befolkning i forhold til arealet i kommunen.
Det må være kommuner som ligger langt fra større befolkningssentra.

I Nord Trønderlag er det kun 4 kommuner som har fått adgang til å etablere isfiskeløyper, det er
Lierne, Snåsa, Namsskogan og Røyrvik. Alle disse kommunene har mindre enn 1 innbygger pr
km2. Grong kommune med 2,1 innbygger pr km2 fikk den 09.11.2012 avslått sin søknad om
etablering av isfiskeløype av DN grunnet at lovens vilkår ikke var oppfylt for slik etablering.
Stjørdal kommune har 23 innbyggere pr km2, og ligger i tillegg nær større befolkningssentra og
er for øvrig svært ulik de 4 kommunene som har fått etablert isfiskeløyper i fylket.
Med dagenes regelverk kan det se ut som at Stjørdal kommune ikke oppfyller de strenge
kravene som stilles for å kunne etablere isfiskeløyper i kommunen. Det er derfor svært usikkert
hva utfallet av en eventuell søknad fra kommunen vil bli.
Thomas Fossen (AP) fremmet følgende forslag:
Interpellasjonen oversendes Komite Kultur, Næring og Miljø uten realitetsbehandling.
Fossens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret - 14.02.2013:
Interpellasjonen oversendes Komite Kultur, Næring og Miljø uten realitetsbehandling.

