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Offentlig ettersyn: snøskuterløype i Virvassdalen 

Utvalg for miljø, plan og ressurs sender med dette et forslag om en videreføring av 
isfiskeløypa i Virvassdalen ut på offentlig ettersyn. 

Hva betyr offentlig ettersyn? 
Offentlig ettersyn betyr at alle som blir berørt av forslaget kan si sin mening eller komme 
med opplysninger de mener har betydning for saken. 
 
Hvor finner dere forslaget? 
Forslag til kart, bestemmelser om bruk av løypa (lokal forskrift) og konsekvensutredningen er 
lagt ved dette brevet. Ellers finner dere det på 

• Rana kommune sin hjemmeside under høringer: www.rana.kommune 

• servicetorget i rådhuset 

• Rana bibliotek 
 
Hva mener dere om dette? 
Hvis dere har innspill, må dere sende dem til oss før lørdag 16. oktober.  
 
________________________________________________________________________ 
Vi ber om at dere uttaler dere særskilt om eventuelle konsekvenser for fjellreven og 
friluftslivet i området.   
 
Vær også oppmerksom på at vedtaket fra utvalg for miljø, plan og ressurs er endret på 
noen punkter i forslaget til forskrift sammenliknet med det opprinnelige forslaget fra 
administrasjonen. 
________________________________________________________________________ 

https://www.rana.kommune.no/politikk/horinger/Sider/side.aspx
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Alle som ønsker det, kan uttale seg om forslaget.  
Høringsuttalelsene er offentlige og blir publisert på postlista vår.  
 
Dere kan sende innspillene  

• på e-post til postmottak@rana.kommune.no 

• til Rana kommune, postboks 173, 8601  Mo i Rana  

• på det elektroniske skjemaet vårt 
 

Hvorfor må vi vedta løypa på nytt? 
I 2015 opphevet Stortinget den regelen som gjorde det mulig opprette isfiskeløyper. 
Endringen skulle gjelde fra juni 2021.  
 
Datoen for når opphevingen skulle tre i kraft, ble satt seks år fram i tid fordi regjeringen 
forutsatte at kommunene ønsket å videreføre en del av de eksisterende isfiskeløypene. 
Meningen med lovendringen var altså ikke å stenge gamle løyper som var brukt i 
generasjoner.  
 
Hvis «de gamle» isfiskeløypene skal bli vedtatt på nytt, må de oppfylle kravene i det nye 
regelverket. Kommunen må derfor gjennomføre en prosess som sikrer at løypa i 
Virvassdalen tilfredsstiller disse kravene.  

Vårt forslag til «ny» løype 
Forslaget til «ny» løype er sammenfallende med den tidligere isfiskeløypa. Dere finner mer 
om dette i konsekvensutredninga, forslaget til forskrift og saksfremlegget som følger med 
dette brevet.  

Lurer dere på noe? 
Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe i saken dere lurer på. 
 

Med vennlig hilsen 
Elin Margrethe Petersen 
saksbehandler 
miljø, landbruk og eiendom 

 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

mailto:postmottak@rana.kommune.no
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=91&externalId=1833
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Vedlegg: 

1 Offentlig ettersyn: snøskuterløype i Virvassdalen 

2 Konsekvensutredning rekreasjpnsløype Virvassdalen 

3 Forslag til forskrift om endring i forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Rana 

kommune 

4 Forslag til lokal forskrift august 2021 

5 Vedtak MPR 47/21- Offentlig ettersyn: snøskuterløype i Virvassdalen 

 

 


