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Statsforvalterens vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. 

mai i Finnmark og Nord-Troms samt isfiskeløype i Bardu kommune 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til søknader av 22. april 2022 fra kommunene Sør-

Varanger, Unjárgga/Nesseby, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Deanu/Tana, Karasjoga/Karasjok, 

Guovdageaidnu/Kautokeino, Gamvik, Porsanger, Alta, Hammerfest, Måsøy, Loppa, Hasvik, 

Kvænangen, Nordreisa, Gáivuotna/Kåfjord og Bardu om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. 

mai jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 8 andre ledd (heretter 

nasjonal forskrift, nf. § 8). 

 

Søknadene behandles samlet i dette vedtaket. 

 

Statsforvalterens vurdering 

 

Lovgrunnlaget 

Alle landets snøskuterløyper skal være stengt den 5. mai jf. § 4a i nasjonal forskrift (nf.) til 

motorferdselloven. Tilsvarende er det i Finnmark og Nord-Troms et generelt motorferdselforbud fra 

og med 5. mai til og med 30. juni, gitt i nf. §§ 4 og 8 (tidl. § 9).  

 

Det er imidlertid lang tradisjon for at Statsforvalteren forlenger åpningstid for utvalgte 

snøskuterløyper i Finnmark. At denne praksisen skal kunne fortsette etter at kommunene har 

vedtatt nye, kommunale løypeforskrifter er stadfestet av Klima- og miljødepartementet (KLD) jf. brev 

25. januar 2016. Praksisen ble i 2020, med bakgrunn i nye føringer fra KLD, utvidet til også å gjelde 

kommunene i Nord-Troms jf. brev 8. mai 2020. 

 

I Midt- og Sør-Troms er det kun i kommuner som tidligere har hatt isfiskeløyper som gjennom 

mange år har vært åpne etter 4. mai, og hvor isfiske på våren er en viktig tradisjon og helst har hatt 

næringsmessig betydning, at Statsforvalteren kan innvilge forlenget åpningstid jf. KLDs brev 25. 

januar 2016. Løypa kan da kun være åpen som «isfiskeløype». I Troms og Finnmark gjelder dette kun 

tidligere isfiskeløype på Altevatnet i Bardu kommune. Søknad fra Bardu kommune behandles derfor 

etter nf. § 8 andre ledd på lik linje med kommuner i Finnmark og Nord-Troms, dog med de 

begrensninger som følger av KLDs presiseringer. 

 

Innholdet i Statsforvalterens utredningsplikt i forbindelse med vedtak om forlenget åpning av 

snøskuterløyper er presisert av KLD i departementets brev av 9. oktober 2015, 25. januar 2016, 8. 

mai 2020 og 24. oktober 2020. Departementet legger her vekt på at selv om det er gode snøforhold 
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på søknadstidspunktet, må Statsforvalteren vurdere om hensynene som ligger bak vårforbudet og 

stengingsdatoen 5. mai slår inn. 

 

Etter statsforvalterens vurdering kommer fvl. § 37 ferde ledd nr. a til anvendelse om unnlatelse av 

forutgående høring. Saken anses så godt opplyst som mulig på vedtakstidspunktet jf. fvl. § 37 første 

ledd med bakgrunn i kommunenes utredninger og søknader og de selvstendige vurderinger vi har 

foretatt i vedtaksprosessen. Konsultasjonsplikten i sameloven § 4-2 anses oppfylt gjennom bl.a. vårt 

krav om eksplisitt samtykke fra berørte reindriftsinteresser. 

 

Om behandlingen 

Kommunene i Finnmark og Nord-Troms samt Bardu kommune hadde frist til den 22. april med å 

sende søknad om forlenget åpning av snøskuterløyper gjennom vårt digitale søknadsskjema. 

Kommunen skulle her innhente samtykke fra berørte reinbeitedistrikt, vurdere sikkerhet og 

snøforhold i løypene, vurdere hensynet til naturmangfoldet, beskrive bruken av løypene og 

prioritere disse. 

 

Forholdene endrer seg raskt på våren. For samtlige kommuner vil forholdene kunne ha endret seg 

mellom søknadstidspunkt og vedtakstidspunkt. Statsforvalteren baserer seg på kommunenes 

vurderinger, men vi foretar også selvstendige vurderinger basert på nåsituasjonen, gjeldende 

prognoser, egen kunnskapsinnhenting og egne erfaringer. 

 

Statsforvalteren har vært i kontakt med Statens naturoppsyns lokalkontorer samt Statskog 

Fjelltjenesten og fått oppdaterte vurderinger av bl.a. smeltesituasjonen i de omsøkte løypene. I 

tillegg til dette, og Statsforvalterens egne observasjoner, er oppdaterte værprognoser fra 

Meteorologisk institutt (yr.no) og modelleringer av smeltesituasjonen fra NVE (senorge.no) lagt til 

grunn samt artsinformasjon unntatt offentligheten jf. offentleglova § 24 lagt til grunn. 

 

Om smeltesituasjonen våren 2022 

 

Mildvær nedbør i form av regn/sludd ved påsketider medførte betydelig smelting i mange områder, 

også i høyfjellet. Dette har resultert i en del barflekker og tynt snødekke spesielt i lavereliggende 

områder, og at vassdrag har begynt å gå opp enkelte steder der løypene nå søkes forlenget. 

Snøforholdene i høyereliggende områder vurderes imidlertid som gode. Den forutgående perioden 

med mildvær og regn har gitt skareføre i flere områder (våt snø som har fryst). Etter 

søknadstidspunktet 22. april har det vært et væromslag i hele regionen med vedvarende 

kuldegrader og stedvis mye nedbør i form av snø. Denne værtypen ser ut til å holde seg utover i mai 

jf. langtidsvarslingen til Meteorologisk institutt og modelleringer fra NVE. Per 29. april kan det 

imidlertid se ut til at kystområdene og lavereliggende områder igjen vil oppleve mildvær og regn fra 

6. mai. Om denne prognosen slår til eller om værskiftet vil vedvare, er imidlertid vanskelig å vurdere 

på nåværende tidspunkt. Vedvarende kulde og påfyll av stedvis store mengder snø siste uke 

medfører at risikoen ved å innvilge forlenget åpningstid vurderes som begrenset. Det kan imidlertid 

være lokale variasjoner som ikke fanges opp av trender på stor romlig skala (slik som modelleringer 

av snøsmelting fra NVE). Det vil fortsatt være risiko for at det nåværende snølaget kollapser og 

mister sin bæreevne i den perioden vi innvilger forlenget åpningstid eller at vassdrag går opp 

dersom meldt værtype endres til mildvær. Det er derfor viktig at kommunen har gode systemer for 

overvåkning av smeltesituasjonen og isforholdene der løyper gis forlenget åpningstid og stenger 

løypene på kort varsel dersom det ikke lenger er bærende snølag eller sikkerhetsmessig forsvarlig å 

holde løyper åpne. Dette er en forutsetning der løyper blir innvilget forlenget åpningstid jf. vilkårene 

for dette vedtaket.  
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Generelle vurderinger 

Et viktig formål med lov om motorisert ferdsel i utmark (motorferdselloven) er å regulere 

motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet.  

 

Snøskuterløypene skal være stengt 5. mai jf. nf. § 4a, og all motorferdsel etter nasjonal forskrift til 

motorferdselloven er i tillegg forbudt i perioden 5. mai – 30. juni i Finnmark og Nord-Troms jf. nf. § 8 

andre ledd. Bakgrunnen for at snøskuterløypene skal være stengt og at det er et særskilt 

motorferdselforbud på våren er at rein, fugl og annet dyreliv er svært sårbare på denne årstiden ifm. 

kalving/hekking/yngling, samt at det lett oppstår skader på vegetasjon og terreng i vårløsningen.  

 

Bærende snølag 

Motorferdselen i løypene skal skje på et bærende snølag. Om det ikke er bærende snølag i hele 

løypestrekningen, er løypene å betrakte som stengt. Vi har tidligere erfart, bl.a. i 2021, at enkelte 

kommuner holder løyper åpne uten at det er bærende snølag i løypene og at de søker om forlenget 

åpning av løyper uten bærende snølag.  Statsforvalteren har derfor holdt et digitalt nettkurs vinteren 

2022 om søknader om forlenget åpning for snøskuterløyper, og de vurderingene kommunen skal 

gjøre når den søker forlenget åpningstid. Opptak av kurset har vært vedlagt søknadsskjemaet. Vi 

erfarer at dette har hevet kvaliteten på flere kommuners søknader i 2022 sammenliknet med i 2021 

og det generelle inntrykket er at det er gjort gode og reelle vurderinger. 

 

Naturmangfoldvurderinger 

Kommunene har selv gjort vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12, ofte med bakgrunn i 

utredninger til nylig vedtatt forskrift om snøskuterløyper.  

 

Statsforvalteren har, med bakgrunn i databasene naturbase og innsynsløsningen for sensitive 

artsdata i naturbase, gjort en særskilt vurdering av hvilke konsekvenser forlenget åpning av 

skuterløypene vil ha for naturmangfoldet. Kunnskap om naturens sårbarhet om våren og negative 

effekter av motorferdsel i utmark er vel dokumentert i en rekke vitenskapelige studier og ligger til 

grunn for naturmangfoldvurderingene. Vi anser kunnskapsgrunnlaget til å være tilstrekkelig til å 

dekke kravet i naturmangfoldloven § 8. Jamfør naturmangfoldloven § 9 er føre-var-prinsippet lagt til 

grunn der det er grunnlag for å anta at det er mangelfulle data. Enkelte løyper er ikke gitt forlenget 

åpning grunnet fare for terrengskader og av hensyn til trua- og sårbare arter som er sårbare for 

forstyrrelser i yngletiden. 

 

Konklusjon 

Enkelte løyper er ikke gitt forlenget åpningstid grunnet fare for terrengskader og av hensyn til viltet 

og reindriftsinteressene, som begge er særlig sårbare for forstyrrelser i yngletiden. Dette i samsvar 

med den hensynsplikt Statsforvalteren plikter å ta etter nf. § 8 andre ledd. 

 

Enkelte løyper er gitt forlenget åpningstid, mens løyper i særlig sårbare områder forblir stengt, 

jamfør naturmangfoldloven §§ 8 og 10. Naturmangfoldloven §§ 11 og 12 vurderes til ikke å være 

relevante for denne saken. 

 

Statsforvalteren har konkret vurdert hver enkelt løype ut ifra innspill fra reindrifta, hensynet til 

registrert naturmangfold, smeltesituasjonen, om løypestart går etter veg eller traktorveg, om 

løypene går i lavland, skogsterreng eller i høyereliggende strøk, samlet belastning av løypenettet, 

alternative løyper i samme område og løypenes formål (om løypene eks. går til fiskevann eller 

hyttefelt).  
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Løyper hvor det ikke foreligger eksplisitt godkjenning fra berørte reinbeitedistrikt er ikke forlenget. 

Det er lagt særskilt vekt på sikkerhet for dem som ferdes langs løypene da senvinteren/våren er 

forbundet sikkerhetsrisiko knyttet til skredfare, usikker is og åpne vassdrag. Vurderingene baserer 

seg i stor grad på kommunenes egne opplysninger i søknadene, men også egne vurderinger.  

 

En forutsetning for forlenget åpningstid for skuterløypene er at kommunene stenger løypene på kort 

varsel dersom reindriften ber om dette eller dersom det er andre forhold som gjør dette nødvendig; 

ut ifra sikkerhetshensyn eller at det ikke lenger er bærende snølag i hele løypestrekningen. Dette er 

vilkår for dette vedtaket og derfor kommunens plikt å etterleve.  

 

Aktsomhetspliktene 

Viltet og tamreinen har i mai måned tæret lenge på oppsparte fettreserver samtidig som de går i 

gang med yngletiden. Det er derfor viktig at det blir tatt særlig hensyn til at reinen og viltet for øvrig 

er særlig sårbar for forstyrrelser i denne perioden. Vi viser her til aktsomhetsplikten i 

motorferdselloven § 8, naturmangfoldloven § 15 og reindriftsloven § 35 som den enkelte skuterfører 

plikter å vise overfor rein og vilt, eller dersom barmark skulle oppstå i løypene.  

 

Reindrift 

Vinteren 2022 har det i flere områder Troms og Finnmark vært vanskelige beiteforhold med låste 

beiter. De vanskelige beiteforholdene ble allerede påvist før jul 2021 og har medført at mange 

siidaer har oppholdt seg i andre områder enn de normalt pleier å være på vinterbeite. 

Beitesituasjonen har også medført utstrakt fôring av rein, noe som har medført betydelig 

ekstraarbeid i næringa. Mange steder har reinen blitt transportert med trailer til 

vårbeitene/kalvingsområdene for å ikke utsette dyrene for den belastningen tradisjonell flytting vil 

kunne medføre.  

 

Reindriftsnæringa er fortsatt sterkt preget av beitekrisa vinteren 2020 som medførte høy dødelighet, 

lav kalvetilgang og dermed lavere tilvekst i flokkene og begrensede muligheter for å ta ut dyr til slakt. 

Med to vintre med vanskelige beiteforhold på kort tid, i 2020 og 2022, er det derfor viktig at næringa 

og reinen ikke utsettes for ytterligere negativ belastning.  

 

Motorferdsel og menneskelig tilstedeværelse medfører flukt- og fryktadferd hos tamrein, noe som 

igjen medfører økt energiforbruk og unnvikelse fra beitearealer. Utover senvinteren øker faren for at 

drektige simler kaster kalv (aborterer) grunnet stress eller redusert kondisjon. Det er ut fra et 

dyrevelferdsperspektiv viktig at reinen får ro slik at energiforbruket minimaliseres og slik at simlene 

ikke forstyrres under kalvingen. 

 

Flere snøskuterløyper har allerede blitt stengt av kommunene av hensyn til reindriften. Det generelle 

inntrykket er at kommunene har tatt sitt ansvar ved å stenge løyper på kort varsel når næringa har 

bedt om dette – et ansvar som nå er overført fra Statsforvalteren til kommunene i medhold av nye, 

kommunale løypeforskrifter.  

 

Forholdene kan endre seg raskt i reindriften og det kan være utfordrende for næringa å vite eksakt 

tidspunkt for når de vil være i aktuelle områder etter 4. mai, spesielt under vårflytting hvor man 

flytter seg til nye områder. Der vi har vært i tvil om reindriftens tilbakemeldinger på 

søknadstidspunktet er representative for «nåsituasjonen» og det er snakk om løyper i 

særverdiområder slik som kalvingsland, har Statsforvalteren ringt berørte reinbeitedistrikt, 

sonestyre og/eller siidaer som berøres av omsøkte løyper. Dette for å få et mest mulig riktig bilde av 

«nåsituasjonen» og om løypene vil være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften etter 4. mai. 
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Dette gjelder særlig i Kautokeino kommune hvor kommunen, tilsvarende i 2021, har fått godkjenning 

fra vinterbeitedistriktet, men ikke vært i kontakt med sommerbeitedistirktene som har 

kalvingsområder der omsøkte løyper går. Med bakgrunn i den oppdaterte informasjonen fra 

reindriften vil derfor enkelte løyper ikke bli gitt forlenget åpning grunnet reindriftshensyn.  

 

Statsforvalterens vedtak 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark fatter følgende 

 

vedtak: 

 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a, 

andre ledd, jf. § 8, andre ledd, vedtar Statsforvalteren med dette at følgende snøskuterløyper 

kan holdes åpne etter den 4. mai 2022 og til og med angitt dato (NB! Vær oppmerksom på sted 

forlenget fra/til): 

 

Innvilget 
   

Kommune Løype 

nr. 

Forlenget åpnet fra/til Åpen 

t.o.m. 

dato 

Bardu 3 Slåttmoberget - over Altevatn - til Ostu 30.mai 

Nordreisa 16 Røyelen til løype 17 10.mai 

Nordreisa 17 Stikkløype Rágasjohka til Rágasjávri 10.mai 

Nordreisa 1 Gahperus til Getkotjavri  8.mai 

Nordreisa 2 Løype 1 til Skorajávre 8.mai 

Nordreisa 13 Rotsundelv til Gievdnejávri 8.mai 

Kvænangen 2 Kåsen gård til Kommunegrense Alta ved Tverrskavlen 16.mai 

Kvænangen 3 Mittavarri/Storsletta til Langvatnet 16.mai 

Kvænangen 4 Storelva til Djupvannet 16.mai 

Kvænangen 5 Badderen til Langvatnet 16.mai 

Kvænangen 6 Gamvassbekken til Djupvasskaret 16.mai 

Kvænangen 8 Langvatnet til løypekryss løype 9 Baddervannsløypa 16.mai 

Kvænangen 9 Løypekryss løype 8 til Baddervannet 16.mai 

Kvænangen 10 Kommunegrense Alta til Polvannet 16.mai 

Kvænangen 11 Alteidet til kommunegrense Alta 16.mai 

Kvænangen 14 Navit til Sappisvannet 10.mai 

Kvænangen 16 Reinfjord til Olderfjordvannet, Buktevannet og "Utsikten" 

(Håkonhaugen) 

16.mai 

Kvænangen 21 Indre Valan  til Valabotnen (etter veien) 16.mai 

Kvænangen 17 Løypekryss løype 16 til Nersokkvannan 16.mai 

Kåfjord Løype 1 Nordmannvika til Nordmannvikdalen 8.mai 

Kåfjord Løype 3 Trollvik til Holmvatnet 8.mai 

Kåfjord Løype 3 Stornesset til Cock-hytta 8.mai 

Kåfjord Løype 2 Olderdalen - Dalbakken - til Báhkkavággi 8.mai 

Berlevåg 2 Fv890 Vestre kirkegård til Molvik veiåpning 
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Berlevåg 5 Langvann til Rv890 Botndal 15.mai 

Berlevåg 9 Risfjordkrysset til Buetjern 15.mai 

Berlevåg 10 Buetjern til kommunegrense Båtsfjord ved Oarddo 15.mai 

Berlevåg 11 Gednekrysset til Tana kommunegrense 17.mai 

Berlevåg 20 Store Kløftvannet til Lille Kløftvannet 15.mai 

Gamvik 5 Hjelpekorpshytta ved Fv888 til løype 3 ved Rolfstokken 17.mai 

Gamvik 3 Rolfstokken (løypekryss løype 5) til Rørvannet (vann 194) 17.mai 

Gamvik 4 Søndre Stjernevann (fra løype 3) til Scooterbukta (Nordre 

Stjernevann) 

17.mai 

Kautokeino 2 Kautokeino til Geađgejávri 18.mai 

Kautokeino 3 Sihččejávri til Suolojávri 18.mai 

Kautokeino 4 Siebe til Sihččejávri 18.mai 

Kautokeino 5 Kautokeino til Nammajávri 18.mai 

Kautokeino 6 Geaidnovuohppi til Gurrabuolžžajávrrit, men ikke videre. 18.mai 

Kautokeino 7 Láhppoluoppal til Gaiba 18.mai 

Kautokeino 12 Kautokeino til Áltevárvuolejávri, men ikke videre 18.mai 

Kautokeino 14 Ándarjávri til Ávžejavri, men ikke videre 18.mai 

Kautokeino 15 Kautokeino til Šuoššjávri, men ikke videre mot Iešjávri 18.mai 

Kautokeino 21 Máze til løypekryss Duolbavárri 18.mai 

Kautokeino 25 Suolovuopmi til Ávžejávri/kommunegrense Alta 18.mai 

Kautokeino 26 Fra Løypekryss Duolbavarri til Suolovuopmi fjellstue 18.mai 

Kautokeino 28 Njallájavri til Ávži 18.mai 

Båtsfjord 2 Parkeringsplass ved Ordohøgda/Fv891 til Ordojavri veiåpning 

Båtsfjord 3 Parkeringsplass ved Fv891 til hyttene øst og vest for parkering i 

Adamsdalen 

veiåpning 

Båtsfjord 4 Løype 15 ved Nammeschokka, sørøst for Båtsfjordfjellet til løype 15 i 

Nordfjord 

veiåpning 

Båtsfjord 7A Løype 15 i Nordfjord, langs vinterstengt vei til Hamna i Syltefjord veiåpning 

Båtsfjord 14 Hyttefelt vestsiden av Ordovann til hyttefelt østsiden av vannet  veiåpning 

Båtsfjord 15B Østsiden av Skogdalen/Tranga til parkeringsplass ved utgangen av 

Skogdalen/Tranga 

veiåpning 

Båtsfjord 15 Den gamle flyplassen til Syltefjord veiåpning 

Måsøy 1 FV889 v/Krokelvdalen til løypekryss mot løype 2 ved Østre 

Labmejavri  

8.mai 

Måsøy 2 Nordenden av Bakfjordvannet til løypekryss mot løype 1 ved Østre 

Labmejavri 

8.mai 

Måsøy 3 FV889 på Bakfjordfjellet til løypekryss mot løype 1 i Krokelvdalen  8.mai 

Måsøy 4 Løypekryss 1 og 2 ved Østre Labmejavri til løypekryss mot løype 10 

sør-vest for Vuolit Rav’duljávri 

8.mai 

Måsøy 5 Løypekryss mot løype 4 ved Ráššajávri til og med Ávžejávri 8.mai 

Måsøy 10 Løypekryss mot løype 4 sør-vest for Vuolit Rav’duljávri til og med 

Oalanjávri 

8.mai 

Karasjok 1 Fra Ássebákti —Gárdin/Ravnastua —Mollešjohka fjellstue til lešjávri, 

men ikke videre etter 8. mai. 

17.mai 

Karasjok 1A Løype 1 til nordenden av Geaimmejávri 17.mai 
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Karasjok 1B Østsiden av Oivošnjárga - Elle-Ásllat suolo - til løype 1 8.mai 

Karasjok 4 Čoavddatmokki til løype 1 sørøst for Buolžajávri 17.mai 

Karasjok 14 Jergul til løype 1 øst for Seaisugielas 17.mai 

Karasjok 14A Guškkesvuopmi til Vuolimus Rávdojávri 17.mai 

Karasjok 16 Løype 3 ved Bieskkenjáršáldi til Skáiddejávri 17.mai 

Karasjok 20 Áideguolbba til løype 1A ved Geaimmejávri 17.mai 

Karasjok 21 Løype 20 til Seiddejavri - via løype 9 - til løype 15  17.mai 

Karasjok 12 Løype 9 nordvest for Rávdoluoppal til Bajimus Rávdojávri 17.mai 

Karasjok 8 Nordvest for Váljohšáldi fra Gáhtajohka til Divrejávri 17.mai 

Karasjok 15 Parkeringsplass i sørenden av Idjajávri til Gáldnájavri 17.mai 

Alta 1 Hele løypa (inkludert løypestart i Loppa kommune) 18.mai 

Alta 2 Langfjord-løypa (hele løypa) 18.mai 

Alta 3 Isnestoften til Cahppesjavri (Svartfjellvann) og Timetoppen Hyttefelt 10.mai 

Alta 4 Del av Talvikløypa: Fra Løype 2 til Storveitvatnet 18.mai 

Alta 5 Mattisdal-løypa (hele løypa) 18.mai 

Alta 6 Eibyløypa: Løype 2 og 5 ved Kvartpååttevannet/Guhkesjávri til 

Stuevann 

18.mai 

Alta 7 Austiløypa (hele løypa) 18.mai 

Alta 9 Bolloløypa: Hele løypa, med unntak av fra P-plass ved Bollobekken til 

Gamasvarre 

18.mai 

Alta 15 Niibeluoppal til Sopas og løype 13 på Sopasjavri. 18.mai 

Alta 16 Fra Kviby og Leirbotnvann til Vuoiŋŋastanjávri og fra reingjerdet ved 

Jievjarášša/Kvitfjellet til løype 17 på Skillefjordvann  

18.mai 

Alta 17 Korsfjordløypa (hele løypa) 18.mai 

Alta 18 Store Lerresfjord-løypa (hele løypa) 18.mai 

Hammerfest 3 (gamle 

Kvalsund) 

Parkeringsplass (E6) Guorrujohka til Çiñkajávri 10.mai 

Hammerfest 17 

(gamle 

Kvalsund) 

Skaiditun boligfelt - langs vannverkets trasé - til løype 3 10.mai 

Nesseby 2 Nesseby kirkested til Maddevarjohka hyttefelt 8.mai 

Nesseby 3 Enden av kommunal vei Bunes til Maddevarjohka hyttefelt (hele 

løypa) 

8.mai 

Loppa 10 Ovenfor gamle leirskole i Øksfjordbotn til kommunegrensa Alta 

kommune, i forkant av Brenthaugvannet 

18.mai 

Loppa 11 Løype 10 ved Stormyra til kommunegrensa Alta kommune ved 

Tappelufteidet 

18.mai 

Tana 2A Sirbmá til Juvrritjávri, men ikke videre 17.mai 

Tana 2B Lákšjohka til Gárppejohguolbba 8.mai 

Tana 3A Fanasgieddi / Båteng til løypekryss med 2b, men ikke videre 8.mai 

Tana 3B Storfossen til vest for Laddelašjávri 8.mai 

Tana 4 Hillagurra, parkering 2 km fra E6 til Liŋkonjávri 8.mai 

Tana 4 Liŋkonjávri til løype 5 17.mai 

Tana 5 Máskejohka / Masjok parkeringsplass til løype 6A på Sommervann / 

Geassájávri 

15.mai 
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Tana 6A Løype 5 til Hánnojávrrit 15.mai 

Tana 6A Bonjákas / Bonakas til Geassájávri / Sommervann 8.mai 

Tana 6B Smalfjord til løype 6A 8.mai 

Tana 6C Bofsa til løype 6A 8.mai 

Tana 10A Løype 10B Geresjávri til brua over Riidoveaijohka 17.mai 

Tana 10B Geresjávri til løype 10A 17.mai 

Tana 13 Start Hanadelen / vei øverst i Luftjokdalen til Hanavann 8.mai 

Tana 13B Čámmájohjávrrit til Berlevåg kommunegrense 17.mai 

Tana 14 Álletnjárga/Alleknjarg til Skálvejávri 8.mai 

Sør-Varanger 3 Neiden (Alternativ løype) til Bugøyfjord 8.mai 

Sør-Varanger 6 Bødkrebekken til Strømsnes 8.mai 

Sør-Varanger 14 Vintervollen til Grense Jakobselv  veiåpning 

Sør-Varanger 16 Tårnet skole til Korpfjell veiåpning 

Porsanger 3 E6 ved Háhttirjohka til Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet (215) 18.mai 

Porsanger 10 Igeldas (44) til løype 4 på Skáiddejávri 8.mai 

Porsanger 11 Igeldas (44) til løype 4 på Coalbejavri 18.mai 

Porsanger 4 Skáiddejávri til Leaktojávri, men ikke videre inn i Hammerfest 

kommune 

18.mai 

Porsanger 14 Skoganvarre camping til Nordre Stabbursdalsvann 18.mai 

Porsanger 1 Eidevann til Fahccajàvrrit med sideløype til unna Gárjilljàvri (184), 

men ikke videre til kommunegrense Måsøy/Nordkapp 

18.mai 

Porsanger 19, 14, 20 Fra Luovosvárri hyttefelt og Grøtterud til løype 14 - videre på løype 

14 til Vansjavri og løype 20 til Suolojavri 

8.mai 

Porsanger 26 Indre Brenna til løype 23 8.mai 

Porsanger 23 Børselv med sideløyper til Mårnes, Biesaidgohppi, Brenna, 

Vuolimusjàvri og Suolojàvri til kommunegrensa ved Kjæsvann 

8.mai 

Vadsø 1 Riksvegen - på vestsiden av Jakobselva - til Tredjefossen 8.mai 

Vadsø 2 Rabbagurro - på østsiden av Jakobselva - til Tredjefossen, men ikke 

videre 

8.mai 

Vadsø 7 Golnes til østsiden av Langsmedvannet, langs sydenden av 

Keitamyra, og fram til Storelva 

8.mai 

Vadsø 5A Fra hovedløypa sørvest for Langsmedvann, mot nordsiden av 

Langsmedvann, til løype 7 nordøst for Langsmedvann 

8.mai 

Vadsø 8 Fra riksvegen ved Ekkerøy via tjern (42 moh.) sør for Storelva til 

Storelvas sørside/tilknytting til løype 7 

8.mai 

Vadsø 9 Fra riksvegen i Krampenes - Storskog og Keita - til Klipa 8.mai 

Hasvik 2 Breivikbotn (Dønnesfjordveien) til Geitryggen ved Sluskfjellet (møter 

løype 1) 

17.mai 

Hasvik 1 Løypekryss Geitryggen ved Sluskfjellet til løype 6 ved Sandvannene 17.mai 

Hasvik 3 Kristianvannet til Krokvannet 17.mai 

Hasvik 6 Løype 1 ved Sandvannene til Nordenden av Gjertrudvann 17.mai 

Hasvik 21 Nordenden av Gjertudvann til løypekryss ved løype 20 

(Middagsfjellet) 

17.mai 

Hasvik 20 Løype 21 ved Middagsfjellet til Kristianvannet 17.mai 

Hasvik 9 Krokvannet til Sluskfjellet 17.mai 
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Det stilles følgende vilkår: 

Bardu kommune:  

- Etter 5. mai kan løype 2 på Altavatn i Bardu kommune bare brukes i forbindelse med 

isfiske. Kjøring til hytter og liknende omfattes ikke av begrepet «isfiske». 

Alle kommunene: 

- Kommunene skal så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ved 

distrikt/siida/svensk sameby ber om dette. 

- Kommunen plikter å overvåke smeltesituasjonen slik at løyper kun er åpne dersom 

det er bærende snølag i hele løypestrekningen.  

- Kommunen har til enhver tid ansvar for å påse at hensynet til sikkerhet ivaretas for 

de om kjører og andre. Skredfare- og isforhold kan endres fra dag til dag. Kommunen 

plikter derfor å overvåke skredsituasjonen og istykkelse på vann- og vassdrag.  

- Kommunene skal så raskt som mulig stenge løyper dersom forholdene endrer seg slik 

at traseene ikke lenger er trygge eller farbare.  
- Kommunen skal planlegge for, og påse at løypestikker samles inn umiddelbart ved 

stenging for å unngå forsøpling. Dette gjelder spesielt løypestikker av plast, som er en 

kilde til forsøpling i tilknytning til løyper flere steder i fylket. Dersom løyper går, i eller 

nært inntil, kalvingsområder for rein, skal kommunen ha en dialog med berørte 

reinbeitedistrikt eller siidaer om inntaking av stikker. 

 

Kommunen plikter å etterse at løypene ikke kommer i konflikt med formålet bak 

motorferdselforbudet 5. mai – 30. juni jf. nasjonal forskrift § 8. I vurderingen av om så er tilfellet, skal 

føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 og aktsomhetspliktene i motorferdselloven § 8, 

naturmangfoldloven § 15 og reindriftsloven 35, legges til grunn. Løyper som antas å komme i 

konflikt med disse interessene skal uten ugrunnet opphold stenges, løypestikkene skal tas inn, og 

stengingen skal bekjentgjøres for allmennheten. 

 

Dette vedtaket er et forskriftsvedtak og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 jf. § 2 b).  

 

*** 

 

Dersom løypestikker må samles inn etter at løypa er stengt  

Motorferdsel ifm. inntaking av løypestikker gjøres med hjemmel i den enkelte løypeforskrift eller i 

medhold av dette vedtak. Det klare utgangspunktet er at løypestikker skal tas inn i det tidsrommet 

løypene er åpne. Om dette unntaksvis ikke er mulig, må kommunen søke Statsforvalteren særskilt 

om dispensasjon etter nasjonal forskrift § 9 for motorferdsel for inntaking av løypestikker etter 4. 

mai. Vi bemerker at det er en høy terskel for at vi kan innvilge slike dispensasjoner. 

 

Kunngjøring  

Statsforvalteren ber kommunen om å bekjentgjøre vedtaket lokalt. Vi vil kunngjøre vedtaket som 

pressemelding og legge vedtaket ut på våre hjemmesider. Kart over skuterløyper i Finnmark og 

Nord-Troms finnes på www.nordatlas.no og/eller hos den enkelte kommunes hjemmesider.  

 

Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss.  

 

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren for mediehenvendelser i denne saken er assisterende 

statsforvalter Stian Lindgård og miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason. 

http://www.nordatlas.no/
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Med hilsen 

 

Stian Lindgård 

Ass. statsforvalter  

 

  

 

Lisa Bjørnsdatter Helgason 

miljødirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

Kopi til: 

Finnmark politidistrikt Postboks 501 9917 KIRKENES 

Finnmark politidistrikt - reinpolitiets leder    

SNO Finnmark - motorferdselansvarlig    

Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 

Troms politidistrikt Postboks 6132 9291 TROMSØ 

Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 VADSØ 

 

 

Mottakerliste: 

Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 

Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 

Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 

Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 

6 

9593 BREIVIKBOTN 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 

Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 

Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 

Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 

Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
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Vedlegg 1 Oversiktskart som viser hvilke omsøkte løyper som har fått innvilget forlenget 

åpningstid (grønt) og ikke fått innvilget forlenget åpningstid (rødt). 
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Vedlegg 2 Liste over omsøkte løyper som ikke har fått  innvilget forlenget åpningstid 

Avslag/trukket 
  

Kommune Løype nr. Begrunnelse 

Kåfjord 4a Rbd37 imot pga kalvingsområde 

Kåfjord 7 Tilførselsløype ikke forlenget.  

Berlevåg 1 Rbd7 imot pga kalvingsområde/samlet belastning anleggsarbeid Varanger Kraft 

Vind 

Berlevåg 3 Rbd7 imot pga kalvingsområde/samlet belastning anleggsarbeid Varanger Kraft 

Vind 

Berlevåg 7 Rbd7 imot pga kalvingsområde/samlet belastning anleggsarbeid Varanger Kraft 

Vind 

Berlevåg 19 Rbd7 imot pga kalvingsområde/samlet belastning anleggsarbeid Varanger Kraft 

Vind 

Berlevåg 23 Rbd7 imot pga kalvingsområde/samlet belastning anleggsarbeid Varanger Kraft 

Vind 

Kautokeino Del av 6 Ikke bærende snølag og åpne vassdrag videre fra Gurrabuolžžajávrrit jf. 

befaring 27.04.22 

Kautokeino Del av 12 Ikke bærende snølag og åpne vassdrag videre fra Áltevárvuolejávr jf. befaring 

27.04.22 

Kautokeino Del av 14 Ikke videre til Ávžejavri av hensyn til hekkende rovfugl (tilsvarende tidligere år) 

Kautokeino Del av 15 Ikke videre mot Iešjávri pga kalvingsområde rein 

Kautokeino 18 Kalvingsområde rein. Ikke avklart med sommerdistrikt/berørte siidaer 

Kautokeino 19 Kalvingsområde rein. Ikke avklart med sommerdistrikt/berørte siidaer 

Kautokeino 20 Kalvingsområde rein. Ikke avklart med sommerdistrikt/berørte siidaer 

Kautokeino 22 Kalvingsområde rein. Ikke avklart med sommerdistrikt/berørte siidaer 

Kautokeino 23 Kalvingsområde rein. Ikke avklart med sommerdistrikt/berørte siidaer 

Kautokeino Del av 26 Kalvingsområde rein. Ikke avklart med sommerdistrikt/berørte siidaer 

Båtsfjord 7B Lavtliggende, ikke langs vei, formål dekkes av annen løype. 

Karasjok 1B Ikke lengre enn til 8. mai av hensyn til naturmangfold 

Karasjok 19 Formål som tilknytning til løype 1 dekkes av andre løyper. Naturmangfold. 

Alta 19 Rbd22 imot pga. kalvingsområde rein - ny avklaring 26. april 

Hammerfest 4 (gamle 

Kvalsund) 

Løype stengt og søknad trukket av kommunen 

Hammerfest 5 (gamle 

Kvalsund) 

Løype stengt og søknad trukket av kommunen 

Hammerfest 10 (gamle 

Kvalsund) 

Løype stengt og søknad trukket av kommunen 

Hammerfest 16 Løype stengt og søknad trukket av kommunen 

Nesseby 9 Rbd6 imot grunnet fortsatt rein i området 

Tana 1 Ikke avklart med Rbd13. Naturmangfoldshensyn. 

Tana 5 Ikke avklart med Rbd13 

Tana 7 Ikke avklart med Rbd13 
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Tana 8 Ikke avklart med Rbd13 

Tana Del av 2A Ikke avklart med Rbd13 

Tana Del av 3A Ikke avklart med Rbd13 

Porsanger Del av 14 Rbd14A imot grunnet kalvingsområde 

Porsanger 14A Rbd14A imot grunnet kalvingsområde 

Porsanger 20 Rbd14A imot grunnet kalvingsområde 

Porsanger 30 Rbd14A imot grunnet kalvingsområde 

Porsanger 21 Rbd14A imot grunnet kalvingsområde 

Porsanger 13B Kalvingsområde rein. Ikke avklart med berørt sommerdistrikt/siidagruppe 

Vadsø Del av 2 Av hensyn til naturmangfold 

Vadsø 4 Trukket av kommunen. Ikke bærende snølag. 

Vadsø 4A Trukket av kommunen. Ikke bærende snølag. 

Vadsø 4B Trukket av kommunen. Ikke bærende snølag. 

Vadsø 4C Trukket av kommunen. Ikke bærende snølag. 

Vadsø 6 Trukket av kommunen. Ikke bærende snølag. 

Vadsø 5 Trukket av kommunen. Ikke bærende snølag. 

 

 

 

 


