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 Anders Tandberg, 78 95 03 34 

Vedtak om endringer i vedtak av 29. april om forlenget åpning av 
snøskuterløyper etter 4. mai gjeldende for Hammerfest, Lebesby og Tana 
kommuner 

Dette vedtaket endrer deler av vårt vedtak av 29. april 2022 om forlenget åpningstid for 
snøskuterløyper etter 4. mai.  
 
Øvrige deler av vedtak 29. april 2022 gjelder med de endringer som fremkommer av dette vedtaket. 
 
Hammerfest kommune 
Statsforvalteren har ved en inkurie ikke innvilget forlenget åpningstid for løype 4 mellom Çiñkajávri 
og Miessejávrrit i vårt vedtak 29. april. Dette skyldes en misforståelse i dialogen mellom kommunen 
og Statsforvalteren som tilsa at denne allerede var stengt av kommunen. Dette var ikke tilfellet og 
gjaldt kun løype 3 fra Çiñkajávri mot Kokelv.  
 
I vedtak 29. april ble det i tillegg oppgitt feil begrunnelse for hvorfor løype 5, 10 og 16 ikke er 
innvilget forlenget åpningstid. Begrunnelsen var oppgitt å være at løypa var stengt og søknad trukket 
av kommunen. Rett begrunnelse er at reinbeitedistrikt 22 ikke har samtykket til forlenget åpningstid. 
Dette var kommunen kjent med på vedtakstidspunktet. 
 
Løype 4 
Berørt reinbeitedistrikt, Rbd 21, har samtykket til at løypa kan forlenges etter 4. mai. 
Løypestrekningen har tidligere år blitt innvilget forlenget åpningstid og Statsforvalteren er ikke kjent 
med forhold som skulle tilsi at det ikke er forsvarlig å innvilge forlenget åpningstid til 10. mai som 
omsøkt.  
 
De vurderinger Statsforvalteren har gjort av hensynet til naturmangfold, sikkerhet, snøforhold mv. er 
de samme som i vedtak 29. april og vi viser derfor til dette vedtaket for ytterligere grunngivelse. 
 
Lebesby kommune 
Lebesby kommune opplyser den 2. mai om at den har forsøkt å sende søknad om forlenget åpning 
av snøskuterløyper, men at denne av ukjente årsaker ikke har blitt ekspedert fra det digitale 
søknadsskjemaet. Søknaden har derfor ikke ankommet Statsforvalterens postmottak før den 2. mai 
da kommunen oppdaget feilen.  
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Da det er uvisst om feilen skyldes brukerfeil hos kommunen eller feil i det digitale søknadsskjemaet 
har Statsforvalteren valgt å ta søknaden til realitetsbehandling. 
 
Løype 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15  
Kommunen har foretatt tilfredsstillende vurderinger i sin søknad. Det er innhentet samtykke fra 
Rbd13 for hoveddelen av omsøkte løypenett, dog ikke for løype 14 mellom Mohkkejávri og 
Gottetjávrrit. Området løype 14 går i sør for Mohkkejávri er i reindriftskartene registrert som 
kalvingsområde for rein jf. NIBIO Kilden. Distriktet opplyser å ha rein mellom Adamsfjorden og Dollájavri 
(løype 15). Denne delen av løype 14 innvilges derfor ikke av reindriftshensyn. Løype 8 fra Bekkarfjord til 
kommunegrense Gamvik går i lavereliggende terreng og har som formål å knytte seg til løypenenettet i 
Gamvik kommune. Tilknytningsløype i Gamvik er verken omsøkt eller gitt forlenget åpningstid. 
Bekkarfjordområdet vil ha tilgang på nærliggende løyper i Martadalen. Løype 8 forlenges derfor ikke. Del 
av løype 15 fra Mohkkejávri til Stuorra Ilis forlenges ikke av naturmangfoldshensyn. 
 
Omsøkte løyper i Lebesby kommune går hovedsakelig i svært snørike områder hvor Statsforvalteren 
tidligere år har innvilget forlenget åpningstid etter 4. mai. Selv i lavereliggende områder (løypestarter) 
vurderes det å være gode snøforhold per dags dato og dette ser ut til å holde seg utover i mai med 
dagens værprognoser. Dette kan imidlertid endre seg raskt, og kommunen må være spesielt 
oppmerksom på lavereliggende løypestarter og der løyper krysser vassdrag. 
 
Omsøkte løypestrekningen har tidligere år blitt innvilget forlenget åpningstid og Statsforvalteren er 
ikke kjent med forhold som skulle tilsi at det ikke er forsvarlig å innvilge forlenget åpningstid til 17. 
mai som omsøkt. 
 
De vurderinger Statsforvalteren har gjort av hensynet til naturmangfold, sikkerhet, snøforhold mv. er 
de samme som i vedtak 29. april og vi viser derfor til dette vedtaket for ytterligere grunngivelse. 
 
Tana kommune 
Tana kommune har søkt om forlenget åpningstid for flere løypestrekninger innenfor Rbd13, men 
ikke kommet i kontakt med distriktets leder. Dette gjelder del av løype 2A, 2B, 3A samt løype 5, 7 og 
8. Statsforvalteren har den 2. mai fått tilbakemelding fra kommunen om at kontaktinformasjonen til 
distriktet på Statsforvalterens hjemmesider ikke er oppdatert etter tiltredelse av ny leder i distriktet 
og at dette er grunnen til at kommunen ikke har oppnådd kontakt. Ny leder i Rbd13, Geir Ánde A 
Gaup, har i e-post til kommunen den 29. april bekreftet at omsøkte løyper kan gis forlenget 
åpningstid forutsatt at disse kan stenges på kort varsel ved behov. 
 
Løype 2A, 2B, 3A, 5, 7, 8 
Omsøkte løyper i Tana kommune innenfor Rbd13 går i svært snørike områder på Ifjordfjellet. 
Omsøkte løypestrekningen har tidligere år blitt innvilget forlenget åpningstid og Statsforvalteren er 
ikke kjent med forhold som skulle tilsi at det ikke er forsvarlig å innvilge forlenget åpningstid til hhv. 
8. mai og 17. mai som omsøkt.  
 
De vurderinger Statsforvalteren har gjort av hensynet til naturmangfold, sikkerhet, snøforhold mv. er 
de samme som i vedtak 29. april og vi viser derfor til dette vedtaket for ytterligere grunngivelse. 
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Statsforvalterens vedtak 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark fatter følgende 
 

vedtak om endringer i vårt vedtak av 29. april 2022: 
 
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. Sted innvilget forlenget åpningstid fra/til 

Dato 
forlenget 
åpent til  

Hammerfest 4 Çiñkajávri til østenden av Miessejávrrit  10.mai 
Lebesby 9 Lebesby tettsted til Steinvannet samt sidestikker Martadalen 17.mai 
Lebesby 10 Storelvdalen (løype 9) til Suolojavri (Holmsjøen)  17.mai 
Lebesby 11 Martadalsvannet til Iskløvervannet 17.mai 
Lebesby 12 Iskløvervannet og Fv-98 ved Eaštorjávri til løype 8 i Tana kommune 17.mai 
Lebesby 14 Friarfjord til løypekryss Mohkkejávri 17.mai 
Lebesby 15 Fra fv-98 Adamsfjordsletta til løypekryss Mohkkejávri 17.mai 

Tana 7 Suolojávri / Holmvann til Storelva (Fv98) 17.mai 
Tana 8 Storelva (Fv98) til Stuorra Ilis / løypekryss løype 5 17.mai 
Tana 5 Stuorra Ilis til løype 6A på Sommervann / Geassájávri 17.mai 
Tana 2B Lákšjohka til Gárppejohguolbba 08.mai 
Tana 3A Fanasgieddi / Båteng til Gurteluoppal/løypekryss løype 2A 08.mai 
Tana 2A Sirbmá til Bajimus Lavnnjosjávri 17.mai 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Iris Rita Hallen (e.f.) 
leder for seksjon vilt og motorferdsel 

  
 
Anders Tandberg 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 

    
Finnmark politidistrikt Postboks 501 9917 KIRKENES 
Finnmark politidistrikt - reinpolitiets leder    
SNO Finnmark - motorferdselansvarlig    
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Mottakerliste: 

Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 28 9790 KJØLLEFJORD 

 
 
Vedlegg 1  
Hammerfest løype 4: Innvilges forlenget åpningstid etter 4. mai også for strekningen Çiñkajávri til 
østenden av Miessejávrrit. 
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Vedlegg 2 
Løypestrekninger som er innvilget forlenget åpningstid i Tana og Lebesby kommuner (grønt) 
og de delene som er avslått (rødt). 
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