
 

 

Forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann i Nordreisa 

kommune, Troms 
 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å gi bestemmelser om kjøring med snøskuter på islagte vann i tilknytning til 

fastsatte snøskuterløyper i Nordreisa kommune hjemlet i forskrift om snøscooterløyper, Nordreisa kommune, 

Troms (FOR-2005-10-24-1249).  

§ 2 Virkeområde 

Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter (beltemotorsykkel) på nærmere 

angitte vann. Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller 

snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing). 

§ 3 Vann der fri kjøring er tillatt 

Fri kjøring med snøskuter på islagte vann er tillatt på følgende vann i tilknytning til eksisterende 

snøskuterløyper i Nordreisa kommune når løypa er åpen, jf. kart datert dd.mm.åååå Nordreisa kommune: 

På løype 1 - Gahperus – Somájávri: 

 Geatkkutjávri 

 Skorajávri 

 Deler av Somájávri på norsk side av riksgrensen 

På løype 2 - Oksfjord – Kautokeino: 

 Bjørnskardvannet/Ádjájárvi 

 Doaresjávri 

 Gaskajávri 

 Vuolit Juovvavággejávri 

 Luosmejávri 

 756 

 Vilbealesjávri  

 Sorbmejávri 

 Goččesjávri  

 Čuollojávri 

 Sivravatnet/Gurešjávri 

 Bajit Oaggunjávri 

På løype 4 - Svartfoss – Løype 2: 

 856 

 841 

På løype 7 - Rotsundelv – Gievdnejávri: 

 Pilterivannet 

På løype 9 - Sammenbindingsløype: Løype 2 – Kvænangen (ved Stuora Mollešjávri): 

 Stuora Mollešjávri 

 



 

 

§ 4 Åpning og stenging av motorferdsel på islagte vann 

a. På vann nevnt i denne forskrift tillates det fri kjøring med snøskuter fra det tidspunkt snøskuterløypen 

de er tilknyttet er merket og bekjentgjort åpnet til og med 4. mai. Kommunen bekjentgjør åpning av 

løypene.  

b. Vann i tilknytning til løype 1 – Gahperus-Somájávri og løype 8 - sammenbindingsløypa til Kåfjord 

stenges 1. mai. Dette sammenfaller med tidspunkt for stenging av løypene. 

c. Kommunen kan stenge for motorferdsel på vann med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold 

som gjør dette nødvendig, på lik linje som i øvrig løypenett.  

d. Kommunen skal stenge hele-, eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av 

hensyn til reindrifta. Dette gjelder også for vann i tilknytning til løypene. 

§ 5 Bruk av løypenettet 

a. Hastighet reguleres av Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for 

alminnelig ferdsel (FOR-2001-12-14-1412) 

b. Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel.  

c. Ferdsel på vann, og i løypenettet forøvrig, skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har 

et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg.  

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet 

og mennesker.  

§ 6 Skilting og merking 

Løypene, herunder vann, skal skiltes og merkes etter retningslinjer gitt av fylkesmannen. 

§ 7 Parkering og rasting 

a. Parkert snøskuter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for all annen ferdsel. 

b. Det er tillatt å parkere inntil 15 meter fra vannkant for rasting, unntatt på vestre halvdel av 

Bjørnskardvannet/Ádjájárvi, østre side av Pilterivannet/ Gievdnejávri og nordvestre og sørlig side av 

Geatkkutjávri, jf. markeringer på kart datert dd.mm.åååå.  

Det er bare kjøring i rett linje ut fra vannkant som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 

vannkanten er ikke tillatt.  

c. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor vann i forbindelse med rasting er 20 km/t.  

§ 8 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks. 

 


