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Statsforvalterens vedtak - forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 
i Finnmark og Nord-Troms - REVIDERT 

VED EN INKURIE HAR DE SISTE 4 LØYPENE I LISTEN OVER LØYPER SOM ER INNVILGET 
FORLENGET ÅPNINGSTID FALT UT I VÅRT VEDTAK I DAG 30. APRIL 2021. DETTE GJELDER LØYPE 
13 OG 13B I TANA KOMMUNE OG LØYPE 3 OG 16 I SØR-VARANGER KOMMUNE. I DETTE 
REVIDERTE VEDTAKET FØLGER FULLSTENGING, OPPDATERT LISTE HVOR DISSE ER TATT INN. 
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til søknader fra kommunene Porsanger, Deanu/Tana, 
Lebesby, Berlevåg, Sør-Varanger, Måsøy, Loppa, Båtsfjord, Nordreisa, Unjárgga/Nesseby, 
Kvænangen, Alta, Karasjoga/Karasjok, Hammerfest, Gáivuotna/Kåfjord, Guovdageaidnu/Kautokeino 
og Gamvik om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai jf. forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9 andre ledd (heretter nasjonal forskrift § 9). 
 
Søknadene behandles samlet i dette vedtaket. 
 
Statsforvalterens vurdering 
 
Om behandlingen 
Kommunene i Finnmark og Nord-Troms 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. Vurderingene kommunene har foretatt er av varierende 
omfang og kvalitet. Statsforvalteren foretar derfor også selvstendige vurderinger basert på 
nåsituasjonen og gjeldende prognoser. 
 
Statsforvalteren har vært i kontakt med Statens naturoppsyns lokalkontorer samt Statskog 
Fjelltjenesten og fått oppdaterte vurderinger av smeltesituasjonen i de omsøkte løypene. Flere 
løyper er befart i uke 17. 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. 
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Om smeltesituasjonen våren 2021 
I hele regionen la snøen seg sent og det har vært mindre snødybde enn normalt for årstiden, også i 
høyereliggende områder hvor det normalt er godt med snø og hvor snøen ligger lenge. 
 
Mildvær ved påsketider medførte betydelig smelting i mange områder. Dette har resultert i mye 
barflekker, tynt snødekke og at vassdrag har begynt å gå opp mange plasser der løypene nå søkes 
forlenget. Etter påske har det stedvis vært mildværsperioder og nedbør i form av regn eller våt snø. 
Etter dette har det generelt sett vært kaldt og nattefrost i flere områder. Særlig ved løypestartene 
har trenden det den siste tiden vært noe kulde på nettene og få plussgrader på dagtid. Dette har gitt 
et skarelag (våt snø har fryst) i store områder. Trenden fremover jf. langtidsvarslingen til 
Meteorologisk institutt tilsier at det vil bli mildere i hele regionen. 
 
Sein smelting i slutten av april endrer ikke det faktum at snødekket er tynt / det er flekkvis bart og at 
vassdrag har begynt å gå opp mange plasser. I mange områder meldes det at det ikke er tele under 
snøen og at man går igjennom skarelaget, særlig på myrene. Flere steder har vi fått tilbakemelding 
om at det må kjøres flere hundre meter utenom løypetraséen for å unngå kjøring på barmark. Dette 
gjelder også omsøkte løyper. Med kun et par dager med mildvær vil snølaget erfaringsmessig 
kollapse og miste sin bæreevne og vassdrag gå opp i flere av de omsøkte løypene. Marginene er 
derfor små med dagens situasjon. 
 
Disse forholdene tilsier at det ikke vil være sikkerhetsmessig forsvarlig eller mulig, under 
forutsetning om at all kjøring skal skje på bærende snølag, å innvilge forlenget åpning for en del 
løyper. Det vil heller ikke være mulig å innvilge åpning langt ut i mai uten at risikoen øker betraktelig. 
 
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. Motorferdselforbudet fra 
og med 5. mai til og med 30. juni er gitt i §§ 4 og 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. 
Bakgrunnen for motorferdselforbudet 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.  
 
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 erfarer imidlertid at løyper uten bærende 
snølag fortsatt er åpne i enkelte områder og sågar er søkt forlenget åpning for – enkelte helt til 17. 
mai. 
 
Etter vår nøye vurdering med bakgrunn i værprognoser, tidligere erfaringer, tilbakemeldinger fra 
SNO og høyereliggende/snøsikre løypestarter er det kun et fåtall løyper vi finner forsvarlig å innvilge 
forlenget åpningstid til 17. mai for. For øvrige løyper har vi konkrete tilbakemeldinger, eller 
usikkerheten er for stor og marginene for små, som tilsier at løypene ikke bør forlenges lengre enn 
til 10. mai i år. 
 
Kommunene har selv gjort vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Kunnskap om naturens 
sårbarhet om våren og negative effekter av motorferdsel i utmark er vel dokumentert i en rekke 
vitenskapelige studier. 
 
Statsforvalteren har, med bakgrunn i databasene naturbase og innsynsløsningen for sensitive 
artsdata i naturbase, gjort en særskilt vurdering av konsekvensene forlenget åpning av 
skuterløypene vil ha for naturmangfoldet. Vi anser kunnskapsgrunnlaget til å være tilstrekkelig til å 
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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. 
 
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).  
 
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 løypene kan stenges på kort varsel 
dersom reindriften anmoder 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 
kommunens plikt.  
 
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.  
 
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. 
 
Reindrift 
Vinteren 2021 har det i de fleste områder i Troms og Finnmark vært god beitetilgang, og det meldes 
om god kondisjon på dyra inn mot kalvingstiden. Dette i stor kontrast til vinteren/våren 2021 da det 
var beitekrise i reindrifta. Når dette er sagt er reinen, selv med god kondisjon, sårbare forstyrrelser 
på seinvinteren og i kalvingstiden. 
 
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, enten av kommunene selv eller av oss, av hensyn til 
rein på flytting eller i kalvingsområdene. 
 
Forholdene kan endre seg raskt i reindriften, 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 Statsforvalterens reindriftsavdeling ringt reinbeitedistrikt, sonestyre og/eller siidaer 
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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. Dette gjelder særlig i 
Kautokeino kommune hvor alle kommunens løyper var omsøkt, også de som ligger i 
kalvingsområder. Med bakgrunn i den oppdaterte informasjonen fra reindriften vil enkelte løyper 
ikke bli gitt forlenget åpning. Samtidig er det også gitt forlenget åpning for løyper som på nåværende 
tidspunkt ikke lenger vurderes som konfliktfylte, men hvor reindriften tidligere har avstått fra å gi 
tilbakemelding eller hvor reindrifta har uttrykt usikkerhet. 
 
Det er en grunnleggende forutsetning for dette vedtaket at kommunene annonserer stenging av 
løyper på kort varsel (omgående og ikke mer enn 1 dag) dersom reindriften ber om dette. For å 
forhindre forsøpling og for å unngå unødig forstyrrelse ved inntaking av løypestikker, er det viktig at 
kommunen har dialog med reindrifta om dette arbeidet. Alle løypestikker skal tas inn i det 
tidsrommet løypene er åpne, hhv. innen 4. mai eller den dato løypene blir gitt forlenging til. 
 
Vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper:  
Med hjemmel i nasjonal forskrift § 9 andre ledd innvilger Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
følgende omsøkte løyper forlenget åpningstid etter den 4. mai 2021 og til og med angitt dato (NB! 
vær oppmerksomme på sted forlenget fra/til): 
 

Innvilget 
   

Kommune Løype 
nr. 

Forlenget åpnet fra/til Åpen 
t.o.m. 
dato 

Berlevåg 5 Fra RV 890 ved Botndal til Store Kløftvatnet 10.mai 
Berlevåg 7 Fra Myrvoll til Oarddojávri/Båtsfjord kommune 10.mai 
Berlevåg 10 Fra Kongfjorddalen til tilknytning Båtsfjord 10.mai 
Berlevåg 10 Fra Fv 891 til kommunegrense Båtsfjord løype 2 (både veg 

til Oardojavri og langs Fv 891 mot Båtsfjord)  
17.mai 

Berlevåg 11 Fra Kongfjorddalen til tilknytning Tana 10.mai 
Lebesby 5 Fra Bekkarfjord (Mestaleiren) til løype 6 i Martadalen 10.mai 
Lebesby 6 Fra Lebesby via Martadalen og Holmevann til Fv98 

(Ifjordfjellet) 
10.mai 

Lebesby 6 Fra Fv98 (Ifjordfjellet) til Gikšjávri, men ikke videre 17.mai 
Lebesby 16 Fra løype 6, via Buktavann og Skogvikvann til løype 6 på 

Holmevann 
10.mai 

Gamvik 5 Fra Hjelpekorpshytta til løype 3 17.mai 
Gamvik 3 Fra Rolfstokken, (løypekryss løype 5) til løype 4 Søndre 

Stjernevann 
17.mai 

Gamvik 4 Fra Søndre Stjernevann til "scooterbukta" (Nordre 
Stjernevann) 

17.mai 

Kautokeino 3 Fra Sihččejávri til Suolojávri 10.mai 
Kautokeino 4 Fra Siebe til Sihččejávri 10.mai 
Kautokeino 5 Fra Kautokeino til Nammajávri 10.mai 
Kautokeino 6 Fra Geaidnovuohppi til Buolžajávri 10.mai 
Kautokeino 7 Fra Láhppoluoppal til løype 6 10.mai 
Kautokeino 12 Fra Ođđaniituáhpi til Čuonjájávri, men ikke videre til 

Ávžejavri 
10.mai 
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Kautokeino 14 Fra Mierojávri til Geašjávri 10.mai 
Kautokeino 19 Fra Meirojávri til Geašjávri 10.mai 
Kautokeino 20 Fra Stalonjavvi til løype 9 10.mai 
Kautokeino 25 Fra Suolovuopmi til kommunegrense Alta på Ávžejávri 10.mai 
Kåfjord 1 Fra Nordmannvika til Nordmannvikvatnan 10.mai 
Kåfjord Trollvik Fra Trollvik til Holmvatnet 10.mai 
Kåfjord 2A Fra Olderdalen til Dalvvcahca 10.mai 
Båtsfjord 1 Fra den gamle flyplassen til Speiderhytta 10.mai 
Båtsfjord 2 Fra Speiderhytta til Oarddojávri 17.mai 
Båtsfjord 3 Fra Speiderhytta til hyttene øst og vest for parkering i 

Adamsdalen  
17.mai 

Båtsfjord 4 Fra løype 12 ved Nammeschokka, sørøst for Båtsfjordfjellet 
til tidl. Fv333 og løype 15 i Nordfjord 

10.mai 

Båtsfjord 12 Fra øst for Sprithaugen til Nammeschokka der løypa møter 
løype 4. 

10.mai 

Båtsfjord 14 Fra hyttefeltet vest for Oarddojávri til kommunegrense 
Vadsø på Oarddojávri 

10.mai 

Båtsfjord 15 Fra Lille Jovatn til Syltefjord 10.mai 
Måsøy 1 Fra FV889 i Snefjord til løypekryss mot løype 2 på østre 

Labmejavri og til nordenden av samme vann 
10.mai 

Måsøy 2 Fra Nordenden av Bakfjordvannet til løypekryss mot løype 
1 ved østre Labmejavri inkl. avstikker til Guollejavri 
(Rundvann) 

10.mai 

Måsøy 3 Fra FV889 på Bakfjordfjellet til løypekryss mot løype 1 i 
Krokelvdalen ( hele løypa) 

10.mai 

Måsøy 4 Fra løype 1 løypekryss ved østre Labmejavri til løypekryss 
mot løype 12 

10.mai 

Måsøy 12 Fra løypekryss mot løype 4 til og med Oalanjavri 10.mai 
Karasjok 1 Fra Ássebákti via Gárdin/Ravnastua og Mollešjohka 

fjellstue til lešjávri, men over vannet 
10.mai 

Karasjok 4 Fra Čoavddatmokki via Nedre Mollešjohka til Mollešjohka 
fjellstue 

10.mai 

Karasjok 14 Fra Jergul til løype 2 ved Návlesaigielas 10.mai 
Karasjok 15 Fra parkeringsplass i sørenden av Idjajávri/Nattvann, via 

løype 9 - Geadgejavri - til Geassájávri 
10.mai 

Karasjok 9 Fra Sieiddejávri til Idjajávri/Nattvann 10.mai 
Alta 1 Fra Tappeluft og Rivarbukt, via løype 10 i Loppa kommune, 

til Kovvannet og Livllevákkejávri 
10.mai 

Alta 2 Hele løype 2 fra løypestarter i Langfjordbotn til løypekryss 
6 og 5 samt avstikker til kommunegrense Kvænangen  

17.mai 

Alta 3 Fra Isnestoften til Cahppesjavri (Svartfjellvann) og 
Timetoppen Hyttefelt 

10.mai 

Alta 4 Del av Talvikløypa fra Løype 2 til Storveitvatnet 17.mai 
Alta 5 Hele Mattisdal-løypa fra Mattisdalen til løype 2 og 6 10.mai 
Alta 5 Fra løype 6 og 2 på Kvartpååttevann/Guhkesjávri  til 

Fiskarvannet 
17.mai 
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Alta 6 Fra løype 2 og 5 ved Kvartpååttevannet/Guhkesjávri til 
Stuevann 

17.mai 

Alta 7 Hele løypa fra Midtstua/Autsi til kommunegrense 
Kautokeino på Ávžejávri 

10.mai 

Alta 9 Fra Detsikabrotta via Bollo hyttefelt til Romsdal, men ikke 
videre fra P-plass ved Bollobekken til Gamasvarre 

10.mai 

Alta 15 Fra Niibeluoppal til Sopas og løype 13 på Sopasjavri 17.mai 
Alta 16 Fra Kviby og Leirbotnvann til Vuoiŋŋastanjávri. Fra 

reingjerdet ved Jievjarášša/Kvitfjellet til Løype 17 på 
Skillefjordvann. 

10.mai 

Alta 17 Hele Korsfjord-løypa  10.mai 
Alta 18 Hele Store Lerresfjord-løypa fra løype 17 og Store 

Lerresfjord til Nástejávri 
10.mai 

Alta 19 Fra løypestarter Lille Lerresfjord til kommunegrense 
Hammerfest, men ikke videre inn i Hammerfest 

10.mai 

Hammerfest 10 og 8 Sørøya. Fra Holmvannet/Hønsbydalen (FV115) inkl. 
Hellefjord etter FV115 til Skarvfjord 

10.mai 

Hammerfest 3 Gamle Kvalsund. Fra Parkeringsplass Guorrujohka til 
Çiñkajávri 

10.mai 

Hammerfest 4 Gamle Kvalsund. Fra Çiñkajávri til og med Miessejávrrit, 
men ikke videre mot Russelvdalen. 

10.mai 

Kvænangen 1 Fra Naviteidet til Sahppejávri 10.mai 
Kvænangen 4 Fra E6 i Badderen, langs gammel gruvevei til Langvatnet 10.mai 
Kvænangen 6 Fra Burfjorddalen til Fiskevannet 10.mai 
Kvænangen 7 Fra Alteidet opp til kommunegrensa Alta og inn igjen i 

Kvænangen kommune ved Polvannet. 
10.mai 

Nordreisa 7 Fra Rotsundelv (Løypestart ved skytebanen) til Sikkajávri og 
videre til Pilteri og Gievdnejávri 

10.mai 

Nordreisa 3 Fra Røyelen til Ragasjávri 10.mai 
Nesseby 2 Fra Nesseby til Maddevarjohka hyttefelt 10.mai 
Nesseby 3 Fra enden av kommunal vei Bunes til Maddevarjohka 

hyttefelt 
10.mai 

Loppa 10 Fra ovenfor gamle leirskolen i Øksfjordbotn til 
kommunegrensa til Alta kommune, i forkant av 
Brenthaugvannet 

10.mai 

Loppa 11 Fra løype 10 ved Stormyra til kommunegrensa til Alta 
kommune ved Tappelufteidet 

10.mai 

Tana 4 Fra Liŋkonjávri til løype 5 17.mai 
Tana 5 Fra Máskejohka / Masjok, over Sommervann/Geassájávri 

og videre løype 8 ved Stuorra Ilis/kommunegrense 
Lebesby 

10.mai 

Tana 5 Fra løype 8 ved ved Stuorra Ilis til 
Sommervann/Geassájávri 

17.mai 

Tana 6A Fra løype 5 på Sommervann/Geassájávri til Hánnojávrrit 10.mai 
Tana 6A Fra løype 5 til nordenden av Sommervann/Geassájávri 17.mai 
Tana 6B Fra Smalfjord til løype 6A 10.mai 
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Tana 8 Fra parkeringsplass ved Storelva på Ifjordfjellet til løype 5 
ved Stuorra Ilis 

17.mai 

Tana 10A Fra løype 10B Geresjávri til over Riidoveaijohka 10.mai 
Tana 10B Fra Geresjávri til løype 10A 10.mai 
Tana 13 Fra Start Hanadelen / vei øverst i Luftjokdalen til Hanavann 10.mai 
Tana 13B Fra Čámmájohjávrrit til Berlevåg kommunegrense 10.mai 
Sør-Varanger 3 Fra Bugøyfjord til Førstevatn 10.mai 
Sør-Varanger 16 Fra Tårnet til Korpfjell 10.mai 

 
Vedlegg 1: Oversiktskart over omsøkte løyper og hvilke som er innvilget/avslått fremgår av vedlegg 1. 
Vedlegg 2: Omsøkte løyper som ikke har fått innvilget forlenget åpning fremgår av vedlegg 2. 
 
Vilkår for vedtaket:  
Kommunen plikter å oppfylle følgende vilkår:  
 
 Kommunen skal så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ber om dette.  
 Kommunen plikter å overvåke smeltesituasjonen slik at løyper kun er åpne dersom 
det er bærende snølag i hele løypestrekningen.  
 Kommunene skal så raskt som mulig stenge løyper dersom forholdene endrer seg 
 slik at traseene ikke lenger er farbare eller dersom det er fare for at kjøring vil skje 
delvis på barmark. Dette gjelder særlig ved løyper med startpunkt i lavlandet.  
 Kommunen skal så raskt som mulig stenge dersom økt skredfare oppstår eller det blir 
usikker is på vann og vassdrag. Skredfaren kan endres fra dag til dag. Kommunen plikter å 
følge med på varsom.no og vurdere skredsituasjonen kontinuerlig. Kommunen plikter å 
overvåke istykkelse på vann og vassdrag hvor det går løyper.  
 Kommunen skal planlegge for, og påse at, løypestikker samles inn i den tiden løypene 
er åpne, enten innen 4. mai eller dato gitt i dette vedtak. Stikkene skal tas 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 
kalvingsområder for rein, skal kommunen ha en dialog med berørte reinbeitedistrikt 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 § 9. I vurderingen av om så er tilfellet, skal 
føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven §9 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. 
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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, miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason og reindriftsdirektør Sunna 
Marie Pentha.  
 
Med hilsen 
 
Stian Lindgård 
ass. statsforvalter 

  
 
Anders Tandberg 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Mottakerliste: 
Deanu gielda / Tana 
kommune 

Rådhusveien 24 9845 TANA 

Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nordatlas.no/
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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 

Berlevåg 1 Reindrift imot (kalvingsområde) 
Berlevåg 3 Reindrift imot (kalvingsområde) 
Berlevåg 5 Reindrift imot (kalvingsområde) 
Berlevåg 6 Reindrift imot (kalvingsområde) 
Berlevåg 8 Reindrift imot (kalvingsområde) 
Kautokeino 1 Elva har gått opp/usikker is/tynt snødekke 
Kautokeino 2 Elva har gått opp. Går etter myr med lite snø/flekkvis bart 
Kautokeino 8 Fra Láhppoluoppal. Ikke bærende snølag. Flekkvis bart i løypa. 
Kautokeino 8 Fra Habátjávri. Løypestart Kautokeinoelva forlenges ikke 
Kautokeino 9 Reindrift - ikke avklart. 
Kautokeino 10 Reindrift - ikke avklart. 
Kautokeino 15 Åpne råker og usikker is på Kautokeinoelva.  
Kautokeino 16 Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Kautokeino 17 Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Kautokeino 18 Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Kautokeino 21 Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Kautokeino 22 Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Kautokeino 23 Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Kautokeino 24 Søknad trukket av kommunen 
Kautokeino 26 Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Kautokeino 27 Lite snø i bygda. Ingen sammenknytningsløyper forlenges. 
Kautokeino 28 Løypestart på Katuokeinoelva, forlenges ikke. 
Kåfjord 3b Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Kåfjord 5 Tilknytning løype 3b forlenges ikke. Tilknytning Nordreisa ikke 
omsøkt 

Båtsfjord 5 Søknad trukket av kommunen 
Båtsfjord 7A Søknad trukket av kommunen 
Karasjok 5 Barmark 1-2 km av løypa. 
Karasjok 8 Ikke bærende snølag løypestart Tanadalen 
Karasjok 10 Ikke bærende snølag. Sammenknytning med løype 5 som ikke 

forlenges 
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Karasjok 16 Antas å bli stedvis bart ved løypestart innen 5. mai. 
Hammerfest 9.aug Hele løypa lavtliggende. Vilthensyn langs løypa. 
Hammerfest 5 Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Hammerfest 5A Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Hammerfest 10 Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Hammerfest 10A Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Hammerfest 17 Alternativ, høyereliggende løypestart innvilget 
Hammerfest 19 Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Hammerfest 19A/19B Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Hammerfest 1 Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Hammerfest 6 Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Hammerfest 8 Søknad trukket av kommunen 
Hammerfest 16 Reindrift imot (kalvingsområde) jf. tilbakemelding til Statsforvalteren 

Kvænangen 2 Reindrift - ikke avklart. Kalvingsområde. 
Kvænangen 3 Reindrift imot (kalvingsområde) 
Kvænangen 9 Alternativ løypestart (Alteidet) innvilget. Lavereliggende, ikke etter 

veg. 

Nesseby 7 Ikke bærende snølag 
Tana 1 Ikke bærende snølag.  
Tana 2A Ikke bærende snølag. Stedvis lengre strekker med barmark i løypa. 
Tana 2B Ikke bærende snølag. 
Tana 3A Ikke bærende snølag. 
Tana 3B Ikke bærende snølag. 
Tana 4 Ikke bærende snølag. Elv gått opp. 
Tana 6C Alternativ løypestart innvilget. Fare for førefall over myra. 

Tana 7 Alternativ løypestart (Storelva) innvilget. 
Sør-Varanger 6 Ligger lavt i terrenget, myrer stedvis åpne. 
Sør-Varanger 7 Myrer stedvis åpne, ikke bærende snølag. 
Sør-Varanger 19 Delvis stengt av kommunen. Risiko isforhold Langvannet. Førefall. 
Sør-Varanger 20 Løypa stengt av kommunen.  
Sør-Varanger 23 Forsvaret sluttet å kjøre på isen. Risiko isforhold Vaggetem. 
Porsanger 3 Reindrift - ikke avklart. Kalvingsområde. 
Porsanger 4 Reindrift - ikke avklart. Kalvingsområde. 
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Porsanger 11 Reindrift - ikke avklart. Kalvingsområde. 
Porsanger 19 Vilthensyn. Reindrift imot (kalvingsområde) 
Porsanger 20 Reindrift imot (kalvingsområde) 


