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Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering 
Bergskogen hundekjørerarena med plan ID 19422017_001 på GBR 28/3, 30/3, 31/3, 31/3/6 og 
31/16 i Nordreisa kommune. 
 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering 
Bergskogen hundekjørerarena med plan ID 19422017_001 på GBR 28/3, 30/3, 31/3, 31/3/6 og 
31/16 i Nordreisa kommune. 

Saksopplysninger 
I kommunal planstrategi for Nordreisa kommune 2016-2019, vedtatt 13. oktober 2016, er 
arbeidet med detaljregulering av Bergskogen hundekjørerarena satt opp med oppstart i 2017.  
 
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014. Innenfor det 
foreslåtte planområdet for Bergskogen hundekjørerarena er arealet i kommuneplanens arealdel 
avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Planforslagets 
hovedformål er dermed ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Foreslått plangrense fremgår av kartutsnittet lengre ned. 



Vurdering 
Nordreisa kommune er forslagsstiller og står for utarbeidelse av planen.  
 
Om planområdet og eierforhold 
Planområdet er på ca. 3 760 dekar, ligger i Bergskogen i Reisadalen. 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. 
 
Formålet for reguleringen 
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for barmarkstrening av hundespann både 
med og uten motorisert vogn. 
 
Det har vist seg et 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. 
 
Konsekvensvurdering 
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 skogsbil- og traktorveier, samt traséer som 
tidligere har vært i bruk. 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 åpent for bruk i samsvar med 
allemannsretten.  
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