Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Deanu gielda- Tana
kommune, Finnmark.
Vedtatt av Tana kommunestyre 15.12.2016 med hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i
utmark etc. § 4a, 2.ledd.

§ 1. Formål
Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til rette
for kjøring med snøskuter i fastsatte løyper.
§ 2. Virkeområde
a) Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøskuterløyper i Tana kommune,
herunder kjørefart og kjøretider. Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og
registrert snøskuter (beltemotorsykkel).
b) Løypenettet framgår av kart i målestokk 1:125000 datert 15.12.2016, og av sosi-fil datert
15.12.2016. Kart og bestemmelser oppbevares hos Tana kommune. Løypenettet gjøres
tilgjengelig på kommunens hjemmeside og i kommuneplanens arealdel.
c) Løypenettet ihht. løypekartet består av følgende nummerte traséer:
1. Leavvajohka/Levajok–Leavvajávri
2A. Sirbmá–Bajimus Lavnnjosjávri
2B. Lákšjohka–Gárppejohguolbba
3A. Fanasgieddi/ Båteng–Gurteluoppal
3B. Storfossen–vest for Laddelašjávri
3C. Gárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri
4. Hillágurra–Liŋkonjávri
5. Máskejohka/ Masjok–Stuorra Ilis
6A. Bonjákas/Bonakas–Geassájávri/Sommervann
6B. Smalfjord–løype 6A
6C. Boftsa–løype 6A
6D. Golggotjávri–løype 5 ved Luohttemuorjohka
7. Ifjordfjellet
8. Stuorrajohka/Storelva–Stuorra Ilis
9. Tanaelva med tilførselsløyper til Tanabru
10A. Austertana– brua over Riidoveaijohka
10B. Løype 10A–Geresjávri
10C. Čámmájohka bru–bru ved Juovlajohka
11. Birkestrand–Lille Klokkarvann
12. Austertana–Harrelv
13. Luftjok–Austertana
13B. Austertana–Stjernevann–Berlevåg grense
14. Álletnjárga/Alleknjarg–Skálvejávri
15. Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/Polmakvann
16. Guhkesnjáarga/Langnes–Gávesluokta
17. Finskegrensen- tollstasjon- løype 9 på Tanaelva
18. Tanabru

§ 3. Åpning og stenging av løypenettet
a) Ferdsel med snøskuter langs løypene etter denne forskrift er kun tillatt på snødekt mark,
når løypene er entydig merket i terrenget og kommunen har kunngjort at løypene er merket
og åpnet for sesongen. Dersom løypen ikke er merket, er den stengt.
b) Åpning og stenging av løypene kunngjøres på kommunens hjemmeside.
Kommunen kan stenge løypene med umiddelbar virkning av hensyn til sikkerhet
c) Det er tillatt å kjøre i løypenettet hele døgnet, om ikke annet framgår av § 4e.
d) Løype 3C er bare åpen for motorferdsel etter særskilt kunngjøring ved stenging av løype 2A
og løype 3A mellom Gárppejohguolbba og Gurteluoppal.
e) Løype 2A stikkes om fra høyde 242 ved Urroaivi til Deavkkehanjohka, når reinen er ute
av området for vinteren.
f) Langs løype 14 åpnes en omkjøringsløype langs bekkedrag sør for Jussávađđa til
Suoidnoaivi via Savetjávri og videre til Skálvejávri i perioder når hovedløypa er stengt av
hensyn til reindriftsnæringa. Denne omkjøringsløypa er kun åpen for motorferdsel etter
særskilt kunngjøring ved stenging av hovedløypa.
g) Løype 13 Luftjok – Austertana gjennom de nordlige delene av Hanadalen er midlertidig stengt
pga rasfare.
§ 4. Bruk av løypenettet
a) All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulemper for
naturmiljøet og mennesker (tidligere punkt f)
b) Det er ikke tillatt kjøre fortere enn 70 km/t med snøskuter i terreng. Snøskuter med slede må
ikke kjøres fortere enn 60 km/t uten passasjer, og 40 km/t med passasjer.
c) Bruk av løypa skjer på eget ansvar.
d) Det skal kjøres med redusert hastighet på steder med kort avstand mellom skuterløype og
bebyggelse (hus/hytter). Fartsgrensen skal være 30 km/t på følgende steder:
Løype 1 ved hyttefeltet i Levajok.
Løype 2A (Sirma) fra Tanaelva og forbi alle boligene langs Luohkká.
Løype 4 (Hilllágurra) 200 m forbi bebyggelsen ved løypa
Løype 6A (Bonakas) fra FV 281 Langnesveien, og 200 meter forbi bebyggelsen
på eiendommene 18/209 og 18/183.
Løype 9 for avstikkerløypene inn til Tanabru tettsted
Løype 10A ved bebyggelsen ved Austertana kirke
Løype 12 til 200 m etter bebyggelsen i Austertana
Løype 13 ved bebyggelsen i Austertana, og i Søndre Luftjok og Luftjokdalen
Løype 15 fra R895 500 meter innover Buolbmátjárgeaidnu
Løype 16 ved bebyggelsen ved Langnes
Løype 17 ved bebyggelsen i Polmak.
Løype 18 ved Tanabru
e) På følgende strekninger er løypene stengt på nattestid, fra kl. 23 – 06:
Løype 2A (Sirma) fra Tanaelva og forbi alle boligene langs Luohkká.
Løype 6A (Bonakas) fra FV 281 Langnesveien, og 200 meter forbi bebyggelsen på
eiendommene 18/209 og 18/183.
Løype 10A ved bebyggelsen ved Austertana kirke
Løype 12 til 200 m etter bebyggelsen i Austertana
Løype 16 ved bebyggelsen på Langnes

f) Føreren skal stanse før kryssing av veg og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg
på vegen. Maksimal hastighet ved kryssing av veg er 20 km/t
§ 5. Skilting og merking
Løypene skal skiltes og merkes entydig i terrenget i henhold til gjeldende standarder for fysisk
sikring av snøskuterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av
løyper ved sesongslutt. Ved merking skal det tas særlig hensyn til åpne råker i elva, små brattheng,
mulighet for dårlig vær, dårlig sikt, vertikal og horisontal kurvatur.
§ 6. Kjøring ut av løypa for stopp og rasting
Langs hele løypenettet er det i fjellet tillatt å parkere i forbindelse med rasting inntil 300 meter fra
senter av løypa til begge sider. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting.
Parallellkjøring langs løypetraseen er ikke tillatt.
§ 7. Rasting på islagt vann
d) Det åpnes for kjøring ut av løypene for rasting på følgende innsjøer:
Leavvajávri, Ullojávri, Njuorggánjávri (løype 2A), Bihtošjávri, Gurteluoppal, Gurtejávri,
Námmajávri, Čeavrresjávri, Gaskkamus Lavnnjosjávri, Bajimus Lavnnjosjávri,
Látnajávri, Látnaluobbalat, Njirranjávri, Gárcojávri, Njuorggánjávri (løype 4),
Hávgajávri, Liŋkonjávri, Njukčajávri (Svanevannet), Geassájávri (Sommervann),
Duolbajávri, Luohttemuorjávri, Golggotjávri, Guovžajávrrit (1.og 2. Bjørnevann),
Suolojávri (Holmvann), Lođejávri (Fuglevannet), Hárrejávri, Lille Klokkarvann, Store
Klokkarvann,
Čámmájohjávri,
Guorroláttu,
Nástejávri,
Stuorát
Álletjávri,
Roahkkeluoppal,
Stuorrá
Savetjávri/Store
Skivann,
Skálvejávri,
Buolbmátjávri/Polmakvann (norsk del).
e) Det er kun kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting på islagte vann.
§ 8. Brukerbetaling.
Det åpnes for å kreve inn gebyr for bruken av det åpne løypenettet. Prisen for kjøretillatelser
reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.
§ 9. Ikrafttredelse.
Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift om snøskuterløyper i Deanu
gielda - Tana kommune, Finnmark (FOR-2015-03-26-298).

