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Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2013
Med hjemmel i § 9 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag av 15. mai 1988, har Fylkesmannen i Finnmark vedtatt at en del snøskuterløyper i
fylket kan holdes åpne ut over lørdag 4. mai 2013. Oversikt over hvilke løyper dette gjelder
og for hvilke tidsrom, er gitt i siste avsnitt i brevet.
Generelle vilkår for forlenget åpning:
- Fylkesmannen setter som vilkår at kommunene selv skal stenge løypene på
kort varsel før forlengelsesdato dersom traseene ikke lenger er farbare, eller
dersom det er fare for at kjøring vil skje delvis på barmark. Kommunene må
være særlig oppmerksomme på løyper som starter i lavlandet.
- Kommunene skal også så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ved
distriktsleder ber om dette.
- Fylkesmannen ber kommunene planlegge for, og påse at løypestikker av plast
samles sammen umiddelbart etter stenging for å unngå forsøpling.
Oppfordringen gjelder også for øvrige løyper som er stengt fra og med 5. mai.
Regelverk
Motorferdselforbudet fra og med 5. mai til og med 30. juni er gitt i §§ 4 og 9 i nasjonal forskrift
til motorferdselloven. Forbudet er innført for å skjerme rein, dyrelivet ellers og terrenget fra
forstyrrelser og kjøreskader i en særlig sårbar periode. Dispensasjon fra forbudet er hjemlet i
§ 9 i samme forskrift, og kan gis av Fylkesmannen i spesielle tilfeller etter begrunnet søknad.
Naturmangfoldloven § 7 setter vilkår om at det skal fremgå av et hvert vedtak hvordan
forholdet til naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert. Dette betyr at en søknad som berører
naturmangfoldet og vurderingene som gjøres skal bygge på vitenskapelig kunnskap om
naturen og artene i det aktuelle området (§ 8). Når det er tvil om virkningene tiltaket har på
naturmangfoldet, dvs. at det ikke er tilstrekkelig kunnskap, så skal føre - var prinsippet i § 9
tillegges stor vekt. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastning
økosystemet blir utsatt for (§ 10).
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Vurdering
Fylkesmannen har i sitt vedtak lagt vekt på at den enkelte forlengelse er forenlig med
reindriftas arealbruk, samt at løypene ligger i områder med gode snøforhold og sein
framtining. Vinteren 2013 har vært forholdsvis snørik, med mye snø på senvinteren mange
plasser. Reindrifta melder blant annet om vanskelige beiteforhold på grunn av mye snø i flere
områder. Det er fortsatt mye snø i høyereliggende strøk, mens det er områder som er bare
eller har barflekker nær sjøen og i lavereliggende strøk i fylket. Det meldes fra Statens
naturoppsyn om at en del bekker og elver holder på å gå opp.
Langtidsvarselet tilsier temperaturer stort sett mellom 5 og 8 plussgrader på dagtid. I
høyereliggende områder og indre strøk noe kaldere. I kystområdene meldes det også om
plussgrader på natta. Det er generelt meldt lite nedbør, men stedvis er det muligheter for
noen regnbyger. Fylkesmannen legger derfor til grunn at snøsmeltingen vil fortsette, og at
snøforholdene naturligvis vil bli dårligere utover i mai. I indre strøk vil forholdene likevel
kunne holde seg bra en god stund fremover. Fylkesmannen ønsker ikke å forlenge åpning av
løyper som ligger slik til at det må kjøres delvis på barmark før man når høyere terreng med
snødekke. Det forutsettes at kommunene selv stenger løyper hvor forlenget åpning er gitt,
dersom forholdene endrer seg slik at det ikke er snødekke i løypa, eller dersom det av
sikkerhetshensyn ikke er forsvarlig å holde løypa åpen lengre.
Kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldloven § 8 er erfaring fra tidligere år, vurderinger fra
kommuner, reindrift og Statens naturoppsyn. Kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor som
tilstrekkelig. Motorferdselforbudet på våren er innført for å skjerme rein og dyrelivet ellers,
samt terrenget som er spesielt sårbart i vårløsningen. Det er imidlertid store lokale forskjeller
i Finnmark, blant annet er snøforholdene betydelig mer stabile på indre strøk enn på kysten.
Faren for skade på terrenget er derfor størst på kysten og i lavereliggende strøk.
Videre medfører motorferdsel en del støy og forstyrrelser. Snøskuterløyper legges derfor
utenfor områder som vurderes som spesielt sårbare og viktige. Fylkesmannen vurderer det
derfor slik at en forlenget åpning av enkelte snøskuterløyper kan forsvares i områder hvor
snøsmeltingen og våren ikke har kommet så langt. Her vil det ikke oppstå kjøreskader og
fugle- og dyrelivet vil ikke bli påvirket i særlig grad.
I tilfeller der det er tvil om snøforholdene er gode og stabile nok har naturmangfoldloven § 9
(føre-var-prinsippet) kommet til anvendelse for å hindre at det oppstår skade på
naturmangfoldet. En del løyper er forlenget, særlig i indre områder, mens særlig sårbare
områder er skjermet, jf. naturmangfoldlovens §§ 8 og 10. §§ 11 og 12 vurderes som mindre
relevante for denne saken.
Vedtak om forlenget åpning
Under står i alfabetisk rekkefølge de kommuner som har søkt om forlenget åpning, samt
Fylkesmannens vedtak for den enkelte kommune.
Alta
Til og med 5. mai:
Hele løypenettet.
Til og med 12. mai
7. Deler av løypa: Romsdal - Detsika
11. Stilla-Suoppatjávri vest
12. Nesvannet-Stabbursdalen
15. Lille Lerresfjord
Til og med 20. mai
1. Tappeluft - Rivarbuktløypa
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2. Langfjordbotnløypa
3. Talvikløypa
4. Mattisdalløypa
5. Deler av løypa: Stuevann-Flomvann
13. Korsnes - Komagfj. - Lamvik
14. Rafsbotn - Suoppatjávri øst
16. St. Lerresfjord - Stjernevann
17. Deler av løypa: Rassajávri - Løype 13 v.Skillefj.vann
18. Autsi
Berlevåg
Til og med 12.mai
5. Botndalen-Lille Kløftvann (stengt mellom krysset Store Kløftvann til gammen)
6. Fra FV 890 ”gamle kafeen” til Nedre Kirkehøydevann (stengt derfra til gammen)
7. Fra løypekryss ved løype 5 i Botnadalen til løype 10 (Oarddojávri)
10. Tilknytning til Båtsfjord kommune
11. Til kommunegrensa mot Tana
Båtsfjord
Til åpning av veien til Syltefjord
4. Fra løype 1 v/RV 891 til Syltefjord
Frem til åpning av veien til hytteområdet
2. Deler av løypa: fra kommunegrense Berlevåg til løypekryss i nordenden av Oarddojávri
3. Fra RV 891 til Adamsdalen (løypa som går vestover mot Oarddojávri stenges)
Gamvik
Til 20. mai
3. Rolfstokken-Søndre Stjernevann
4. Søndre Stjernevann-Scooterbukta v/Nordre Stjernevann
5. Hjelpekorpshytta-Rolfstokken
Hasvik
Til og med 12. mai
1. Fra løypekryss øst for Sluskfjellet til Sandvannet (vann 428)
2. Breivikbotn til løypekryss ved løype 1 og 10 øst for Sluskfjellet
7. Fra Sandvannet (vann 428) - Gjertrudvannet
Karasjok
Til og med 20 mai
2. Deler av løypa: Čoavddatmohkko-Šuoššjávri fjellstue - Mollešjohka fjellstue
8. Vájohka - Ástejávrrit (Løypa stenges fra og med Gaskojávri og frem til Astejávrrit)
14. Jergul - Mollešjohka fjellstue
15. Idajávri - Geassájávri
Alle løyper på Iešjávri er stengt.
Kautokeino
Til og med 5. mai
Hele løypenettet
Til og med 15. mai
20. Fra RV 93 v/Mierojávri til Nieiddašjohka, Buollán til løype 19
21. Máze – Stuoraoaivi
22. Stuoraoaivi-Cárájávri hvor løype 17 og 18 møtes
26. Fra Suolovuopmi til Mierojávri (løype 15)
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Til og med 21. mai
1. Kautokeino til Goahteluoppal
2. Kautokeino til finskegrensa
3. Fra RV 93 til Sihccajávri
4. Siebe til Sihccejávri
5. Gironjohka - Nammajávri
6. Geaidnuvuohpi til Buolzajavri
7. Láhpoluoppal til Goddejohka
8. Láhpoluoppal til Gaiba
12. Kautokeino til over Lávžejávri der løype 12 møter løype 6
14. Ođđaniituáhpi (løype 12)- Vuorašjávri til Ávževuopmi
15. Kautokeino kirkested til Geaidnovuohppi. Løypa stenges ved Suosjávri.
16. Fra løype 27 Hánnojávri til parkeringsplassen like sør for Biedjovággi gruver
17. Fra p-plass v/Biedjovággi gruver til Ráhpesjávri. Løypa stenges fra Ráhpesjávri.
19. Fra Kautokeinoelva over RV 93 v/Stálonjavvi – Geašjávri til løype 18
28. Njallajávri (løype 15) til Ávži hvor den møter løype 12
Kvalsund
Til og med 5. mai
Samtlige løyper med unntak av de som kommunen allerede har stengt.
Lebesby
Til og med 12. mai
5. Fra Bekkarfjord via Nerdalen til løypekryss i Martadalen.
6. Lebesby til løypekryss Martadalen (løype 6), samt sidespor av løype 6 fra Bekkarfjord til
Martadalen.
Loppa
Til og med 20. mai
10. Finnmark leirskole til kommunegrensa ved Kjellervannet
11. Fra kommunegrensa ved ”Gammelveien” tilknyttet løype 10 overfor Trafostasjonen
Måsøy
Til og med 5. mai
Samtlige løyper.
Til og med 12.mai
1. Fra Krokelvdalen til løypekryss østre Labmejavri
2. Fra nordenden av Bakfjordvann til løype 1 ved østre Labmejavri + avstikker til nordenden
av vestre Labmejavri.
3. Fra FV889 på Bakfjordfjellet til løypekryss på Bakfjordvann og fra Krokelvdalen til
løypekryss løype 2.
4. Fra østre Labmejavri til Lillefjordnesset
12. Fra løypekryss mot løype 4 nord for Lille Havvannet til og med Oalanjavri.
Nesseby
Til og med 12.mai
2. Nesseby boligfelt til Maddervarjohk hyttefelt
3. Bunes til Skálvejávri og videre til Maddervarjohk
Porsanger
Til og med 5. mai
Samtlige løyper med unntak av løype nummer 23, 24, 25, 26 og 27.

Side 5 av 6

Til og med 12.mai
3. Løype nr 3 fra Hatter bru til Øvre Fransvann
14. Løype nr. 14 fra kommunegrense Alta til Skoganvarre
Sør-Varanger
Til og med 5. mai
Samtlige løyper med unntak av deler av løype 4 (Neidenelva) og løype 12 som allerede er
stengt.
Til åpning av veg
21. Vintervollen - Grense Jakobselv
22. Tårnet – Korpfjell
Tana
Til og med 12.mai
5. Masjok – Stuorra Iilis (Flyvarden)
6.a. Fra løype 5 til nordenden av Sommervann/Geassajávri
Til og med 21. mai
13b. Austertana–Stjernevatn–Berlevåg grense
14. Alleknjarg – Skálvejávri
15. Polmak – Polmakvatn
Vadsø
Ingen forlengelse.

Fylkesmannens vedtak er et forskriftsvedtak og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens
regler.
Fylkesmannen ber kommunene om å bekjentgjøre forlenget åpning i den enkelte kommune.
Fylkesmannen vil ikke kunngjøre vårt vedtak særskilt, da vi vurderer det slik at bekjentgjøring
i kommunene og på våre nettsider, sammen med pressedekning er tilstrekkelig kunngjøring.
Kart over skuterløyper i Finnmark finnes på www.nordatlas.no (kategori løyper).

Med hilsen

Stig Moen
fung. miljøvernsjef

Jan Erik Knutsen
overingeniør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
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Adresseliste:
Alta kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Gamvik kommune
Hasvik kommune
Karasjok kommune
Kautokeino kommune
Kvalsund kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Porsanger kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Vadsø kommune
Kopi til:
Statens naturoppsyn Alta
Statens naturoppsyn Vadsø
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark
Statens naturoppsyn Karasjok
Statens naturoppsyn Kautokeino
Vestfinnmark politidistrikt
Østfinnmark politidistrikt
Statens naturoppsyn Kirkenes
Statens naturoppsyn Tana
Statens naturoppsyn Lakselv

Pb.2237
Damsveien 1
Pb.174
Bredbuktnesveien 50b
Strandgata 2
Pb. 102
Pb.330
Postboks 90
Tana bru
Pb. 261

9508
9815
9735
9520
9730
9521
9615
9917
9901
9845
9711

ALTA
VADSØ
KARASJOK
KAUTOKEINO
KARASJOK
KAUTOKEINO
HAMMERFEST
KIRKENES
Kirkenes
TANA
LAKSELV

