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Forskrift om snøskuterløyper, Storfjord kommune, Troms og Finnmark fylke 
 

Hjemmelsgrunnlag Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) §4a 

Arkivsak:    

Dato:    

Revisjoner:    

 

§1 Formål 

a) Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge 

til rette for kjøring med snøskuter (beltemotorsykkel) i fastsatte og tilrettelagte løyper. 

 

§2 Virkeområde 

a) Forskriften gir bestemmelser om bruk av snøskuterløyper i Storfjord kommune.  

Bestemmelsene hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter. 

(beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som ATV 

med påsatte belter. 

b) Løypenettet iht. løypekartet består av følgende nummerte traséer: 

Nr. Trasé 
1 Mortendalsløypa 

 Lyngskroa – Otertun – Mortendalen – Signalnesvatnet – Vassdalen – Paras 

 

Løypa går fra Lyngskroa til Otertun, via Mortendalsmoen, gjennom Mortendalen, øst for 
Sennvatnet, over Saunakken, gjennom Allavátčahca, over Signalnesvatnet (Čieknaljávri) nord for 
Vassdalselva til veien ved Vassdal gård. Løypa går videre til Rognli gård og leder så inn på 
Parasløypa.  

2 Parasløypa 

 Paras – Breidalen – Čazajávri – Kitdalen 

 
Løypa går fra Rognli gård, via Parasdalen, sørenden av Bárrásvupvdegeahči, ca. 2 km fra 
Gappohytta, over øvre del av indre Skjærdalen, Valljihat, øst for høyde 668, over Veltvatnet og 
frem til Breidalen og kryss med Kitdalsløypa og Sammenbindingsløypa.    

3 Kitdalsløypa 

 Søreng i Kitdal – Hatteng  

 

Fra Hatteng sentrum ved butikk, bensinstasjon og spisested går løypa 150 m sør til Hatteng bru 
der den krysser Hattengveien, går videre over Kitdalselva, følger elva, forbygningene og innmark 
opp til Søreng, går videre gjennom Sørdalen, over Sørdalssmåvatnan via sørsida av Oksefjellet 
med sidegreiner til Čazajávri og Alibergvannet, videre gjennom Breidalen og frem til kryss med 
Parasløypa og Sammenbindingsløypa.  

4 Sammenbindingsløypa 
 Gálggojávri – Veltvatnet (Vuolit Golddaluoppal) 

 

Løypa går fra Sallojohka ved E8 og svinger vestover mot Moalkejávri (følger Skibotnløypa). 
Løypa tar av fra Skibotnløypa sørøst for Sallooaovi med oppstigning ca. 2-300 meter fra 
turløypa, følger østsida av Sallooaivi til Salloráššajávrrit, videre til Doggejávrrit, og følger nord 
for Doggejohka til Veltvatnet (Vuolit Golddaluoppal), hvor den knyttes på Parasløypa.  

5 Skibotnløypa 

 Skibotn – Finskegrensen ved E8 

 

Løypa starter ved Gammelveien, krysser E6 ved søndre ende av Gammelveien og E8 før 
skytebanen og forbi skytterhuset. Løypa krysser E8 nord for Nedstevatn (Vuolit Ivgojávrit), og 
følger vestsiden av E8 over Nedste- og Øvstevatn sørover til Skibotndalen Kurs og fritid, 
Brennfjell. Her har løypa en arm ned til Brennfjell camping etter gamle Finlandsvei. Fra 
Skibotndalen Kurs og fritid, Brennfjell går løypa videre over E8, og følger nordsida av Øvre 
Haskielv til Stolpefjellmyra. I fjellsida følger løypa over Njuolvi til utløpet av Ákšogaikungorsa, 
øst for Speainivannet og over Halsefjellet til Doggejohka (høyde ca. 560), følger lia til 
Rovvejohka (høyde ca. 520) og sørover til E8, ca. 1 km ovenfor Dalmunningen. Løypa går videre 
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over på vestsiden av Skibotnelva, og opp dalen etter høyspentlinja vest for Helligskogvannet. 
Videre går løypa til Stortippen og Grustaket, opp til Sallojohka, over Moalkejávri, øst for 
Bossovárri til riksgrensen ved E8. 

 

 

§3 Åpning og stenging av løypene 

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 kunngjøres på kommunens hjemmesider. 

c) Kommunen kan stenge hele eller deler av løypene grunnet hensyn til sikkerhet for de som 

kjører og andre.  

d) Kommunen kan stenge hele eller deler av løypene med umiddelbar virkning etter 

anmodning fra reindriften grunnet reindriftsforhold. 

e) Løypenettets åpningstid er regulert av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag § 9. 

 

§4 Skilting og merking 

Løypene skal merkes entydig i terrenget. Løypestart og løypeslutt skal merkes tydelig. 

Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper ved sesongslutt. 

Kommunen skal merke områder med skredfare, åpne råker i vassdrag, løypekryss, vanskelige 

områder og kryssing av offentlig vei, og strekninger med redusert hastighet jf. §4c. 

 

§5 Bruk av løypene 

a) All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt, for å unngå skade og ulemper for 

naturmiljøet og mennesker. 

b) Det er tillatt å kjøre i løypenettet hele døgnet. 

c) 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. 

d) For kjøring i løypene gjelder normalt de nasjonale bestemmelsene for hastighet etter 

vegtrafikkloven og forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for 

alminnelig ferdsel. 

 

Følgende strekninger angitt i kart har fartsbegrensning maks. 20 km/time 

hjemlet i denne forskrift. Hastighetsbegrensningene er fastsatt grunnet hensynet til 

sikkerhet og støy. Fartsbegrensningene skal skiltes i løypene. 

Nr. Strekning Maks. tillatt hastighet 

 Mortendalsløypa  

1 Lyngskroa – Mortensdalen grustak 20 km/ time  

2 Signalnesvannet – Paras 20 km/ time 

 Kitdalsløypa  

3 Hatteng sentrum - Kitdalen v/ Bjørnevoll  20 km/ time 

4 Søreng i Kitdal v/ P-plass og vegkryssing 20 km/ time 

 Skibotnløypa   

5 Skibotn sentrum – Nedstevatnet 20 km/ time 
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§6 Stopp og rasting utenfor snøskuterløypene 

a) Der «rasting tillatt» angis på skilt i løypene er det lov å raste inntil 100 meter fra senter av 

løypa til begge sider. Dette gjelder under snaufjellet.  

b) Langs hele løypenettet på snaufjellet er det tillatt å parkere i forbindelse med rasting inntil 

300 meter fra senter av løypa til begge sider.  

c) Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting.  

Parallellkjøring 300 meter ut langs løypene er ikke tillatt. 

 

§7 Rasting på islagte vann 

Det åpnes for kjøring ut av løypene for rasting og isfiske på hele islagte vann.  

Forskriften gjelder for følgende vann: 

Løype Islagte vann åpne for resting  

Mortendalsløypa  Signalnesvannet 

Kitdalsløypa Sørdalssmåvatnan 

 Čazajávri 

 Poikkiharjunjärvi 

 Langvatnet 

 Alibergvatnet  

 Oksefjellsmåvatnan 

Sammenbindingsløypa Salloráššajávrrit (alle vannene) 

 Doggejávrrit 

Skibotnløypa Sallojávri 

Moalkejávri 

 

§8  Endring av løypespor  

Kommunen kan i de tilfeller der det ikke er forhold av vesentlig betydning som skal tas 

hensyn til, endre løypesporet i terrenget med maksimalt 100 meter til hver side av fastsatt 

trasé, dersom terreng eller kjøreforhold tilsier at dette er nødvendig for å få en funksjonell 

og sikker løypetrasé. Endringer skal gjøres i samråd med grunneier. 

 

§9 Brukerbetaling 

Storfjord kommune kan kreve betaling for bruken av løypenettet. Gebyret skal øremerkes til 

drift og vedlikehold av kommunens løypenett. 

 

§10  Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft den 01.06.2021. 


