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Forord 

Rapporten er en beskrivelse av forskriftprosesse og utredninger med sikte på 

konvertering av Storfjord kommunes forskrift om snøskuterløyper til gjeldende regelverk 

hjemlet i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) §4a.  

Storfjord er en av komunene i Nord-Troms som gjenom mange år har hatt løyper fastsatt 

av Fylkesmannen med hjemmel i motorferdselloven §5 tredje ledd, som er en særregel 

for kommunene i Nord-Troms og Finnamrk. Løypene i Storfjord vurderes med sikte på 

vedtak etter det nye regelverket som fulgte ved endring av motorferdselloven 19.06.2015.  

Sweco Norge AS er engasjert i arbeidet med å bistå i utredningen av hensynene 

kommunen plikter å ta iht. bestemmelsene i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

og på islagte vassdrag (motorferdselforskriften) §4a. Storfjord kommune er gjennom 

prosessen ansvarlige for saksgangen som følger forvaltningsloven kapittel VII.  

De presenterte utredningene er med på å danne grunnlag for kommunens vedtak om 

videreføing av snøskuterløyper under gjeldende hjemmelsgrunnlag. 

Intensjonen bak arbeidet er å legge til rette for videreføring av dagens tilbud med 

snøskuterløyper. Kommunen ved Storfjord kommestyre har på bakgrunn av registrert 

bruk og stor interesse for løypene tilrettelagt for en forskriftprosess som ble 

oppstartvarslet 29.04.2020. Beslutningsgrunnlaget sendes på høring og saken søkes så 

godt som mulig belyst for berørte partrer, interessenter og innbyggerne forøvrig. 

Saksgrunlaget er sammensatt av følgende dokumenter. 

1. Forskrift om snøskuterløyper (bestemmelser om bruk) 

2. Kart over løypenett 

3. Forskriftsprosess og løypeutredning 

 

Storfjord kommune har annonsert saken og gått i dialog med berørte parter. 

Dokumentene er utarbeidet av Sweco Norge AS i samarbeid med Storfjord kommune.  

 

Saken er lagt ut på høring 

Frist for å sende inspill er satt til  

Spørsmål om forskriftsarbeidet kan rettes til: 

  Telefon E-post  

Storfjord kommune  
Joakim 

Nilsen 

7721 2829 / 

400 28 822 
joakim.nilsen@storfjord.kommune.no 

Sweco Norge AS 
Knut Arne 

Grosås 
94144310 knutarne.grosas@sweo.no 
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Sammendrag 

Gjennom forskriftsprosessen søker Storfjord kommune å videreføre eksisterende løypenett 
under ny lovhjemmel som er motorferdselloven §4a. De aktuelle løypene er vurdert i henhold til 
reglene for saksbehandling av snøskuterløyper som følger av motorferdselforskriften §4a med 
tilhørende merknader. Noen av skuterløypene som søkes videreført har eksistert helt siden 
1970 - tallet.    

Løypene i Storfjord kommune utgjør samlet sett 161 km med løyper for fornøyelseskjøring med 
snøskuter på snødekt mark. Løypenes virkninger er vektet mot hensynene kommunen plikter å 
ta. I flere tilfeller er det tilkommet ny informasjon som gjør at løypene må vurderes fra et annet 
ståsted enn sist gang løypene ble behandlet.  
Det gjelder f. eks. prosjektene kartlegging verdsetting av friluftslivsområder og KULA 
(Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms) fra 2018.  

Løypene er til stort gagn for lokalt næringsliv i Storfjord, men også for nærings- og 
handelsstanden i Kilpisjärvi på Finsk side av grensen. Løypene bidrar til at campingplasser 
holdes vinteråpne, lokal handel og salg av drivstoff.   
Storfjord er enste kommune i tidl. Troms fylke som har grenseoverskridende løype til et 
naboland.  

Løypene gir kommunens innbyggere og tilreisende mulighet til å drive fornøyelseskjøring med 
snøskuter. Løypene skaper engasjement blant frivillige i kommunens snøskuterforeninger som 
sørger for merking, skilting og vedlikehold av traseene gjennom hele sesongen. Den frivillige 
innsatsen er en forutsetning for at løypene kan holdes åpne.  

Slike skuterforeninger er samholdskapende og bidrar med et betydelig aktivitetstilbud som er 
viktig i lokalsamfunn hvor vegen til fullverdige fritidsattraksjoner som uteliv med kino, teater og 
utesteder kan være lang.   

Den reelle effekten av deltakelse i frivillig arbeid og tilhørighet er essensielle for sosial utvikling 
og viktige aspekter som kan bidra til at ungdom holder seg borte fra rusmidler.   

Det er innledet dialog med ulike interessenter som reindriften, skuterforeningene, friluftsråd og 
andre med lokalkunnskap for å skaffe til veie et tilstrekkelig utredningsgrunnlag. Storfjord 
kommune har lagt til rette for bred medvirkning i planleggingsarbeidet ved oppstartvarsel og 
publikasjon på kommunens hjemmesider, noe som er viktig i en sak som berører flere 
interessefelt.  

Reindriften har er aktivt involvert i arbeidet og har fremstilt endringsønsker. Storfjord kommune 
har ved det politiske utvalget «Miljø-, plan-, og driftsstyret» fastsatt forskriftsprosessens rammer 
til å omfatte videreføring av gjeldende løypenett med visse justeringer for å bedre kunne ivareta 
de hensynene kommunen plikter å ta i saksutredningen.  

Løypene berører ikke verneområder eller forslåtte verneområder. Nærmeste verneområde er 
Lullefjellet naturreservat ved Skibotnløypa. Det berøres en forekomst av viktige naturtyper – 
boreal hei, uten at det er funnet grunn til å endre traseen.    

Forskriften inneholder begrensninger i tillatt hastighet på noen steder av hensyn til sikkerhet og 
støy. Løypene går gjennom flere viktige og svært viktige friluftslivsområder hvor det er gjort 
spesifikke avveininger mot forhold som har betydning for vinterfriluftsliv og støy.  

Det er funnet mulighetsrom for videreføring av dagens snøskuterløyper på bakgrunn av 
nærmere vurderinger rundt støy og vinterfriluftsliv.    
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1 Om fastsettelse av snøskuterløyper etter §4a 

 Hjemmel i lov og forskrift  

Kommunene har gjennom bestemmelser i lov og forskrift fått myndighet til å etablere løyper for 
kjøring med snøskuter på vinterføre i fastsatte løyper.  

Iht. motorferdsellovens §1 er lovens formål å «ut fra et samfunnsmessig helhetshensyn å 
regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme 
trivselen.»  

Av lovens forarbeider fremgår det at begrepet naturmiljø skal forstås i videste betydning.  
Det omfatter både naturlandskap med mark, planteliv, dyreliv og andre miljøverdier som ren luft, 
rent vann, landskap samt stillhet og ro. Formuleringen «fremme trivselen» innebærer at loven 
også tar sikte på å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser. 

Vedtak om snøskuterløyper medfører disponering av areal, stedvis over lange strekninger som 
kan berøre ulike interesser innenfor influensområdet. Samtidig er løyper også ofte med på å 
skape ringvirkninger for lokal handels- og næringsstand i lokalmiljøene rundt startpunkter.  

Gjennom endring av motorferdselloven 19. juni 2015 ble alle landets kommuner på nærmere 
vilkår gitt hjemmel til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring gjennom 
motorferdselloven §4a.  
 

 Konvertering av løyper i Nord-Troms og Finnmark 

Frem til lovendringen har adgangen til fornøyelseskjøring på snøskuter med unntak av de 
nevnte kommunene i Nord-Troms og Finnmark stort sett vært knyttet til prøveprosjekter.  

Kommunene i Nord-Troms og Finnmark ble ved lovendringen gitt en frist på 6 år, frem til 19. juni 
2021 til å konvertere sine løyper og fastsette disse i tråd med gjeldende nytt regelverk.   

Storfjord kommune søker i den forbindelse gjeldende forskrift om snøskuterløyper (14.01.2003) 

konvertert til nytt regelverk og har åpnet forskriftsprosess som tar utgangspunkt i videreføring av 

eksisterende løyper. Gjennom utredningen har Sweco Norge AS tatt utgangspunkt i 

saksbehandlingsreglene angitt i motorferdselforskriften §4a og utdypninger vedr. konvertering i 

Miljødirektoratets brev av 22.09.2017 «Videreføring av eksisterende snøskuterløyper – krav og 

veiledning til utredning og prosess».  

Kommunene vedtar løyper med hjemmel i motorferdselloven §4a. Forskriftprosessen og 

utredninger i forkant av vedtaket gjøres etter reglene i motorferdselforskriften §4a.  

Lovverket som gir adgang til etablering av løypene baserer seg fullt og helt på en åpen 

planleggingsprosess der dialog, medvirkning og enighet på tvers av ulike interessefelt er 

nødvendig å oppnå for at kommunene oppfyller vilkårene for fastsettelse av løyper.    

Hvordan dette stiller seg i forhold til konvertering av eksisterende løyper vil i større grad 

avhenge av erfaring og kunnskap om interesseforhold og mulige konflikter knyttet til hensynene 

som motorferdselforskriften §4a skal ivareta.   
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 Forutsetninger 

1.3.1 Medvirkning og prosess 

Gjennom konverteringsprosessen stilles det forventinger til at kommunen legger til rette for 
dialog med berørte parter, involvering av interessenter, samarbeid, offentlighet og informasjon.   

Kommunen må finne løsninger slik at det så langt det er mulig unngås interessekonflikter. 

Løypenes virkninger for influensområdet må utredes og saken må sendes på høring før det kan 
treffes vedtak om snøskuterløyper.  

- Alle grunneiere må ha gitt samtykke 
- Avklaring og dialog med reindriftsnæringen 
- Vurdere løypene mot kartlagte og verdsatte friluftslivsområder 
- Vurdering mot naturmangfoldloven samt kulturminner og kulturmiljø 
- Vurdere løypenes virkning for naturmangfoldet  
- Støy mot bolig- og hytteområder iht. angitte minsteavstander 
- Sikkerheten for de som kjører og andre (ROS) 
- Skredfare 
- Landskaps- og kjøreforhold 
 

1.3.2 Generelt om utredningen 

Selv om motorferdselforskriften §4a åpner for motorisert ferdsel til fornøyelsesformål, er det 

fortsatt et mål å begrense motorferdsel mest mulig. Motorferdselloven gjelder fortsatt for all 

annen ferdsel i utmark og på vassdrag. Det gis ikke tillatelse til etablering av løyper for ATV eller 

andre motoriserte kjøretøy bortsett fra snøskuter. I sentrale områder for kalving og flytting av 

rein skal løypene være stengt etter 25. april. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, men 

mindre tiltak som små bruer der hvor det er nødvendig for å ivareta sikkerheten defineres ikke 

som terrenginngrep. 

Løypene kan ikke legges i verneområder eller forslåtte verneområder. Kommunen kan ikke 

dispensere eller på en annen måte gjøre unntak fra bestemmelsene om snøskuterløyper som 

den har vedtatt. Løypene vil ikke være dispensasjonsgrunnlag for hyttekjøring el.     

Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel legges 

til grunn for kjøring i løypene. Storfjord kommune har vegstrekninger åpne for snøskuterkjøring, 

men disse innarbeides ikke i forskriften. 
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1.3.3 Mulighet til å klage på kommunens vedtak 

Kommunestyrets vedtak kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i 
løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt samt organisasjoner hvis 
interesser blir berørt av snøskuterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale 
organer. Muligheten til å klage på kommunens vedtak om snøskuterløyper følger av 
motorferdselforskriften §4a åttende ledd. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder. Fristen for å 
klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende 
part. 
 

1.3.4 Opphevelse av forskriften  

Den lokale forskriften om snøskuterløyper kan og bør oppheves når det ikke lenger er behov for 

den eller når eldre forskrift erstattes av en ny. Hvis hjemmelsloven eller den aktuelle 

hjemmelsbestemmelsen oppheves bør også den kommunale forskriften oppheves. Forskrifter 

oppheves på samme måte som de fastsettes.   

 

1.3.5 Overtredelse av forskriften 

Gjennom evalueringen av tidsbegrenset forsøksprosjekt med isfiskeløyper igangsatt av 

Fylkesmannen i Troms med siktemål på å redusere omfanget ulovlig kjøring beskrevet i 

Miljødirektoratets DN Rapport 2007-3 konkluderes det med at forsøksordningen ikke hadde ført 

til nedgang i ulovlig kjøring.    

Overtredelser knyttes i hovedsak til kjøring som strider med rammene kommunen har satt 

gjennom bestemmelsene om bruk av løypene.  

Ut fra erfaringer fra andre kommuner som har fastsatt løyper etter motorferdselforskriften §4a er 

ulovlig kjøring ut fra løypene en varierende utfordring. Det er av stor betydning at kommunene 

definerer en tydelig toleransegrense mht. virkemidlene som er tilgjengelige.    

Politiet og Statens naturoppsyn (SNO) er kontrollmyndigheter.  

Kommunens virkemiddel er anmeldelse av ulovlige forhold og stenging av løypenettet. 
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2 Bakgrunn 

 Sakens foranliggende 

Storfjord kommune har ved kommunestyret og det politiske Miljø-, plan-, og driftsstyret fastsatt 

rammer for utredning og videreføring av eksisterende løypenett. Storfjord kommune har et stort 

løypenett som nå søkes videreført. Løypene er trekkplaster for både lokale og tilreisende.  

De har vært viktige i lokal næringssammenheng og bidrar til frivillig engasjement blant 

motorsportinteresserte innbyggere som er med på den daglige driften med merking og 

preparering av løypene.    

 

 Rammer for utredningen 

Storfjord kommune har fastsatt rammene for konverteringsprosessen til å omfatte eksisterende 
løypenett med mindre tilpasninger for bedret funksjonalitet og ivaretakelse av hensynene 
kommunen plikter å ta iht. motorferdselforskriften §4a.  

Kommunene har gjennom bestemmelser i lov og forskrift fått myndighet til å etablere løyper for 
kjøring med snøskuter på vinterføre i fastsatte løyper. Vedtak om løyper medfører disponering 
av areal, stedvis over lange strekninger som kan berøre flere motstridende interesser, spesielt 
gjennom vinteren.   

I dette tilfellet har Storfjord kommune åpnet en prosess som tar utgangspunkt i videreføring av 
eksisterende løypenett. I den sammenheng sees også utredningene i lys av Miljødirektoratets 
brev til kommunene i Nord-Troms og Finnmark datert 22.09.2017 – «Videreføring av 
eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess». Der intensjonen er 
å avklare interessemotsetninger som skapes av bruken i eksisterende løyper og vurdere 
løypene opp mot ny informasjon som har tilkommet etter forrige vedtak om skuterløyper.   

Ved fastsettelse av siste og gjeldede forskrift i 2003, ble det gjennom daværende regelverk 
også stilt forutsetninger om at løyper ikke skulle legges i områder med sårbart naturmangfold.  
Man ser f. eks. at Skibotnløypa er lagt med god avstand til Lullefjellet naturreservat og hensynet 
til friluftslivsområdet rundt Treriksrøysa er vektet tungt i tidligere utredninger.  

Samtidig kom naturmangfoldloven i 2009 som stiller krav om vurderinger etter §§ 8 – 12. Det 
kan også ha kommet til ny kunnskap og registreringer, for eksempel om fjellrev, rovfugler eller 
andre sårbare arter. Derfor legger man til grunn at kunnskapsgrunnlaget for vurderingene som 
ble foretatt ved siste fastsettelse kan ha forandret seg.  

 

 Ønsker utenfor forskriftprosessens rammer 

Forskriftsprosessen omfatter kun videreføring av gjeldende løyper. Gjennom prosessen har 

også avdekt noen ønsker som ligger utenfor utredningsrammene.  

o Endring av sammenbindingsløypa, der den legges nærmere riksgrensen 

o Endring av første del av Skibotnløypa 

o Tilknytning til løypenettet i Målselv kommune  

o Direkteforbindelse mellom Oteren og Hatteng   
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3 Utredningsgrunnlag 

 Gjeldende løypers lokalisering  

Løypene er lokalisert i de østlige delene av kommunen med utgangspunkt i kommunens største 

tettsteder Oteren, Hatteng og Skibotn. Fra startpunktene her går de oppover dalførene 

Mortendalen, Kitdalen og Skibotndalen, og videre opp på fjellet sør-øst mot grensetraktene til 

Finland og Sverige hvor løype går i storskala høyfjellslandskap over 500 moh. 

Sammenbindingsklypa knytter Skibotnløypa sammen med Kitdalsløypa, Mortendalsløypa og 

Parasløypa. 

Gjeldende forskrift hjemler mulighet til å åpne følgende løyper for kjøring: 

1. Mortendalsløypa 

2. Parasløypa 

3. Kitdalsløypa 

4. Sammenbindingsløypa 

5. Skibotnløypa 

 

 

  

Figur 1: Gjeldende kart over snøskuterløyper i Storfjord 
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 Gjeldende forskrift FOR-2003-01-14-63 

§1 Følgende faste løyper for snøskuter er opprettet: 

 Skibotn – Finskegrensen ved E8 (Skibotnløypa) 
 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 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. 

 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. 

 Lyngskroa – Otertun – Mortendalen – Signalnesvatnet – Vassdalen – Paras 

 Løypa går fra Lyngskroa til Folkets hus 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. 

 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 

(Vuolit Golddaluoppal), inn Breidalen, sørsida av Oksefjellet, via sørbukta i Čazajávri (med 

sidegrein til hytter i østenden av Čazajávri), over Sørdalssmåvatnan, sør for Poikkiharju og 

gjennom Sørdalen til Søreng. Fra Søreng går traseen over innmark ned til Kitdalselva. Løypa 

følger elva, forbygningene og innmark ned til 150 m nord for Hatteng bru, over kommunal 

eiendom fram til butikk, bensinstasjon og spisested. 

 Oksefjellsmåvatnan – Allibergvatnet 

 Løypa går fra scooterløypa Paras – Kitdalen ved Oksefjellsmåvatnan (høyde 742) over 

Poikkiharjunjávri og Langvatnet til vestbredden av Allibergvatnet (høyde 847). 

§2  Løypene tillates brukt fra det tidspunkt merking er gjennomført til og med 4. mai. 

 Nedtaking av merker skal være avsluttet innen sluttdato. Kommunen bekjentgjør åpningen 

av løypene når kommunen har godkjent løypemerkinga. 

§3 Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av fylkesmannen. Ved løypestart skal 

det være satt opp løypekart og nødvendig informasjon. 

 Kommunen er ansvarlig for midlertidig stenging av løyper ved skredfare eller annen akutt 

fare (åpne elver, ising og liknende). 

§4 All kjøring skal følge merket løype. Dersom merkinga er borte, er løypa stengt. 

§5 Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 6. februar 2002 nr. 119 

om snøscooterløyper, Storfjord kommune, Troms. 
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 Arealbruk og påvirkning 

Løyper kun kan etableres på bærende snølag utgjør arealbruken flaten som dekkes av 
snøskuterløypen på snø samt tilhørende arealer i forbindelse med av/på-lasting av snøskutere 
samt arealer til rasting, løypemerking og skilting. Parkerings- og oppstillingsplasser for biler med 
tilhengere inngår også i løypenes infrastruktur. 

Løypenes virkninger er mest signifikante ved kommunens tettsteder og i grensetraktene. 
Ved en grensepassering langs med E8 ved Kilpisjarvi er løypenettet i Storfjord knyttet til det 
Finske løypenettet.  

Snøskuterløyper fører ikke til bruk av naturressurser, men kan medføre lokale belastninger på 
området i form av forurensing fra snøskutere som brukes i løypene.  
Støy er en faktor som kan skape forstyrrelser for dyrelivet samt mennesker som bor, har hytte 
eller oppholder seg i influensområdene. Det kan skape virkninger for utøvelse av tradisjonelt 
vinterfriluftsliv i områder hvor naturen brukes til dette. Løypene berører også viktige og svært 
viktige friluftslivsområder.  

Følsomheten for støy kan variere og det er vanskelig å fastlegge en grenseverdi som garanterer 
mot helseskader for mennesker eller tydelig definerer virkningene for dyrelivet.  
Bruken i faste løyper kan skape virkninger for rammebetingelsene til reindriftsnæringen hvis 
området utgjør et bruksgrunnlag i fremtidig perspektiv, brukes til vinterbeite på nåværende 
tidspunkt, eller at kjøring i løypene gjennom terrenget kan medføre forstyrrelser som leder 
reinen bort fra naturlige oppholds- og beitearealer.   

De senere årene har det vært gjennomført omfattende kartlegginger av kulturminner og 
krigsminner i Storfjord kommune. Noen av lokalitetene finnes i områdene som omfattes av 
snøskuterløyper. Storfjord kommunes egne temaplaner for kulturminner og krigsminner gir 
sammen med foretatte registreringer en god oversikt. 

Løypene krysser på enkelte steder trafikkerte bilveger hvor Statens vegvesen stiller krav til 
utforming og frisikt i krysningspunktet på bakgrunn av veilederen «Snøscooter». 
 

 Bruken av løypene 

Løypene er åpne for alle brukergrupper og nyttes av både lokale brukere og tilreisende. 

Grensepasseringen gir løypen økt tilgjengelig for brukere som ønsker å starte fra Finsk side. 

Løypene bidrar til stort engasjement i de lokale skuterforeningene som står for merking og 

vedlikehold av løypene gjennom sesongen.  

 

 Samfunnsmessige faktorer 

- Løypene er en viktig akselerator for frivillig engasjement i snøskuterforeningene.  

- Løypene er med på å dekke et rekreasjonsbehov og bidrar til opprettholdelse av 

kundegrunnlaget for en stor del av den lokale næringsstanden. 

Nytteverdien av snøskuterkjøring til rekreasjonsformål er normalt størst i de nordligste delene av 

landet hvor vinteren er lang og det er vanlig med store snømengder. Bruken av snøscootere er 

derfor utbredt.   

Løypene bidrar til opprettholdelse av lokale bedrifter, grobunn for frivillig engasjement og økt 

trivsel blant brukerne.  
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 Vurdering mot forskrift om KU 

Kommunale planer, og private og offentlige tiltak og virksomheter medfører som regel 

forandringer i befolkningens omgivelser. Enten slike forandringer blir påført folk, eller folk 

oppsøker dem, er det både riktig og viktig å redegjøre for hvilke forandringer som er 

sannsynlige, og hva disse kan bety.  

Snøscooterløypene innebærer disponering av areal til et formål som berører flere interessefelt 

over et stort geografisk område, spesielt reindrift, friluftsliv og naturmangfold, men også boliger 

og hytter.   

Storfjord kommune og Fylkesmannen i Troms har tidligere foretatt flere vurderinger når løypene 

har blitt fastsatt i forskrift jf. motorferdselloven §5 tredje ledd. 

Negative virkninger vil primært skapes av kjøring i løypene vinterstid. Virkningene for resten av 

sesongen vil normalt ikke medføre betydelige konsekvenser utenfor vintersesongen. 

 
Konklusjon til KU vurdering 

Temaene som kommunen plikter å utrede jf. motorferdselforskriften §4a sammen med forhold 
som er funnet relevante å ta med dekkes i tilstrekkelig grad av kravene til utredning jf. 
motorferdselforskriften §4a med kravet til vurdering iht. NML §§ 8-12 samt kravet til prosess 
etter forvaltningsloven kapittel VII. 

Utredningsplikten dekkes av regelverket som følger av lovhjemmelen. Samtidig kan løyper 
reverseres uten større synlige spor etter en eventuell avvikling.  

Løypene er en kjøreveg for beltemotorsykkel på snødekt mark hvor de største konsekvensene 

primært knyttes til støy, hardpakking av snø og ulykker hvor beltemotorsykkel er involvert.   

Virkningene relaterer seg også i stor grad til hvordan føreren håndterer kjøretøyet. 

Planlegging og utredning av snøscooterløyper jf. motorferdselloven §4a med tilhørende forskrift 

faller ikke inn under KU-plikt. Temaer som kunne vært aktuelle for KU dekkes av reglene for 

behandling a snøscooterløyper etter nasjonal motorferdselforskrift §4a. 

Det knyttes forventninger til at kommunen tilrettelegger for en hensiktsmessig bruk slik at det 

skapes en rasjonell balansegang som bidrar til å dempe interessemotsetninger og miljømessig 

belastning, men likevel legger til rette for skuterløyper som i størrelse og omfang er dekkende 

for å ivareta et helhetlig løypesystem som er til gagn for rekreasjon, turisme, lokale 

næringsaktører og frivillig engasjement i skuterforeningene.    
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Sjekkliste for KU  

 Plantype Ja Nei 

§6 a Regional plan etter plan- og bygningsloven  x 

 Kommuneplanens arealdel  x 

 Kommunedelplan  x 

 Områderegulering  x 

 Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og 
bygningsloven. 

 x 

b Reguleringsplan etter plan- og bygningsloven som for tiltak i vedlegg I.   x 

 Tiltaket er konsekvensutredet i tidligere plan  x 

c Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover en plan- og 
bygningsloven  

 x 

§7 a Tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller 
vassdragsreguleringsloven 

 x 

b Planer og tiltak etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i 
vedlegg I og II og som vedtas av et departement  

 x 

 Planer og programmer etter andre lover etter tiltak i vedlegg I og II som 
vedtas av et departement 

 x 

§8 a Reguleringsplan for tiltak i vedlegg II  x 

b Tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og 
bygningsloven 

 x 

 

 Forventninger til kommunen 

Samtidig med dette arbeidet pågår er det åpnet prosesser for åpning av nye løyper og 

videreføring av gjeldende løyper flere andre steder i Troms og Finnmark fylke.  

Bruken i sammenliknbare naboland som Sverige og Finland der det er tillatt med fritidskjøring 

med snøskuter i en eller annen form skaper også forventninger til at kommunen fortsetter å 

legge til rette for snøskuterløyper. 

Kommunen må ivareta interesser som reindrift, jordbruk og skogbruk. Som 

forurensningsmyndighet er det også knyttet forventninger til at kommunen ikke tillater 

motorferdsel som kan føre til forurensning av drikkevannskilder som kan følge fra bruk både 

direkte ved vannkilden eller via tilsig fra løypesporet. Brukergrupper som pr. i dag nytter 

området til andre friluftslivsformål som opplever negative virkninger fra bruken i løypene søkes 

ivaretatt gjennom dialog og muligheter til å uttale seg til oppstartvarselet og under høringen. 

Skutermiljøet i Storfjord har også vist stort initiativ i medvirkningen.   

Det er dermed grunn til å tro at forventningene til avklaringer i forskriftprosessen både blant 

ulike interessegrupper, innbyggerne og sektormyndighetene er høye.  
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4 Forskriftsprosess 

 Forutsetninger  

4.1.1 Rollefordeling utreding/prosess 

Storfjord kommune leder prosessen og har involvert Sweco Norge AS i arbeidet med 

utredninger og vurderinger knytet til forskriftsarbeidet med utferdigelse av forskrift 

4.1.2 Forventninger fra nasjonalt og regionalt hold 

Kommunes mulighet til å gjøre vedtak om snøskuterløyper med kart over løypenett er en direkte 

konsekvens av Stortingets vedtak av ny lov om motorferdsel i utmark den 19.06.2015. Gjennom 

lovendringen ble også særreglene for kommunene i Nord-Troms og Finnmark fjernet og disse 

kommunene gitt en frist på 6 år til å konvertere sine løyper til det nye regelverket. 

 

4.1.3 Forskriftsprosessen ved konvertering av løyper 

Miljødirektoratet har i brev av 22.09.2017 «Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav 

og veiledning til utredning og prosess» redegjort for kravene til utredning og veiledning til 

prosess for videreføring av løyper i Nord-Troms og Finnmark.  

Generelt gjelder de samme kravene til prosess for videreføring av løyper som for fastsettelse av 

nye løyper. I kommuner som Storfjord hvor det har vært løyper i mange år vil 

interessemotsetninger og virkinger kunne synliggjøres basert på erfaringsgrunnlaget som 

kommunene har med de eksisterende løypene.  

Likevel må vurderingene gjøres på nytt siden det gjennom årenes løp kan ha tilkommet ny 

informasjon som må tas med i beslutningsgrunnlaget.  

Gjennom forskriftprosessen har kommunen også mulighet til å vurdere både mindre og mer 

omfattende endringer av løypenettet. Miljødirektoratet sier i brevet av 22.09.2017 at kommuner 

med planer om utvidelse av løypenett bes samkjøre prosessene slik at man lettere kan vurdere 

samlet belastning jf. NML §§ 8-12. Storfjord kommune skal i denne omgang kun vedta 

eksisterende løyper. 

 

4.1.4 Aktiv medvirkning 

Flere enkeltpersoner, lag foreningen og organisasjoner har medvirket aktivt i sammenheng med 
fremskaffelse av grunnlagsmaterialet. Sweco Norge AS har sammen med Storfjord kommune i 
tidligfase etablert dialog for å avklare status for eksisterende løyper og forutsetninger for 
konverteringsprosessen. Løypene i Storfjord kommune har eksistert fra 1970-tallet og er i den 
sammenheng godt etablert i lokalmiljøet. Løypene er spesielt viktige for kommunens 
handelsstand, reiselivsnæring og frivillighet i motorsportmiljøer på tvers av både aldersgrupper 
og lokalmiljøene i Storfjord. Snøskuterforeningene har bidratt aktivt i planleggingsfasen. 

Samtidig kan løypene også ha uheldige virkninger for f. eks. naturmangfoldet, friluftsliv og 
reindrift samt støy mot bolig- og hytteområder. Fra nasjonalt og regionalt hold forutsettes det at 
kommunene skal bidra til å ivareta disse hensynene.  
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4.1.5 Grunneiers samtykke 

Motorferdselforskriften §4a sjuende ledd sier: Kommunen kan ikke treffe vedtak om 

snøscooterløyper over en eiendom før grunneier har samtykket.  

Storfjord kommune innhenter samtykke fra grunneiere som er berørt.  
 

 Forskriftsprosessen  

4.2.1 Melding om oppstart 

Organisasjoner og publikum er invitert til å komme med innspill og synspunkter. Prosessen har 

også omfattet drøftingsmøter innad i kommuneadministrasjonen samt i dialog mellom 

kommunen, berørte parter og konsulenten Sweco Norge AS som utreder løypenes virkninger og 

ellers bidrar med kartografiske gjøremål for Storfjord kommune gjennom prosessen.  

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i møte med representanter fra Storfjord kommune delt 

saksdokumenter og informasjon fra tidligere forskriftsprosesser når løypene ble fastsatt av 

daværende Fylkesmannen i Troms med hjemmel i motorferdsellovens §5 tredje ledd. Dette var 

før Sweco Norge AS ble involvert i prosessen. 

Storfjord kommune meldte oppstart av forskriftsprosess i brev til regionale myndigheter, 

interesseorganisasjoner og andre berørte den 29.04.2020 hvor frist for innspill var satt til 

29.05.2020.  

 

4.2.2 Dialog før høring og offentlig ettersyn 

o Dialog og kommunikasjon med reinbeitedistriktene om deres bruk av området og løypenes 

virkninger for den daglige driften. 

o Dialog med Fylkesmannen i Troms og Finnmark om tidligere utredninger og 

bakgrunnsmateriale for fastsettelse av løypene etter motorferdsellovens §5. 

Oppdragsansvarlig hos Sweco Norge AS har fått begrenset innsyn i sensitive artsdata for 

området og oversendt distriktsplaner for de norske reinbeitedistriktene med interesser i 

området. 

 

 Saksutvikling 

Dato Tema 

05.04.2019  Oppstartmøte regodkjenning av løyper 

Gjennomgang av løypenettet med Helligskogen rbd. og Skuterforeningene 

06.06.2019 Felles fagmøte mellom Storfjord kommune og Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark 

28.04.2020 Internmøte – friluftsliv (Storfjord kommune og Sweco) 

29.04.2020 Melding om oppstart 
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 Uttalelser til forskriftsprosessen – før høring 

05.04.2019 Oppstartsmøte med kommunen, Helligskogen reinbeitedistrikt, 

Storfjord snøskuterforening og Skibotn snøskuterforening 

Alle løyper ble gjennomgått. Mindre justeringer av trasé for å unngå problemområder ble 

foreslått sammen med behov for skilting, sikring av bekkefar, elvekrysninger, hastighet 

m.m. I tillegg ble omlegging av sammenbindingsløypa diskutert, da til å gå nærmere 

riksgrensa. 

Generelle innspill: 

1.Løypeavgift bør innføres for å dekke kostnader til drift og vedlikehold av løypenettet. 

2.Løypa ligger ikke i henhold til TromsAtlas, GPS-sporing er gjennomført. 

3.Løype burde legges til sjø. 

4.Savner løype mellom Hatteng-Oteren. 

5.Der løypa krysser fjellvann åpnes disse for kjøring. 

6.Tilgang med skuter til drivstoff i Skibotn ønskes. 

Mindre justeringer og sikringstiltak er tatt med i forslaget. Omlegging av 

sammenbindingsløypa tas til orientering som ønske, det er ikke mandat i denne prosessen 

for større endringer eller nye traséer.  

Løypeavgift tas til etterretning og forskrift vil åpne for dette.  

Faktisk løypetrasé er lagt i nytt kart.  

Ønske om løype til sjø, sammenbinding mellom Hatteng og Oteren, og løype til drivstoff i 

Skibotn tas til orientering, på nåværende tidspunkt er handlingsrommet jf. rammene for 

utredning begrenset til å kunne omfatte små justeringer av løypene. 

Kjøring på fjellvann tas til med i forslag til forskrift. 

 

04.05.2020 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

Det vises til DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging og 
veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter. DSB viser til Fylkesmannen som har 
et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer. 

Uttalelsen tas til orientering.  

04.05.2020 Skibotn Bygdeutvalg  

Ønsker at skuterløypen flyttes tilbake til gammel trasé på venstre side av E8 fra 
skytterhuset slik at man unngår 2 kryssinger av E8. 

Uttalelsen er tatt til orientering. Traseendringen er vurdert, men på nåværende tidspunkt er 
handlingsrommet jf. rammene for utredning begrenset til å kunne omfatte små justeringer 
av løypene. 

05.05.2020 Skibotn snøscooterforening  

Ønsker at snøscooterløypen flyttes til dens opprinnelige trasé på venstre side av E8 
oppover fra det gamle skytterhuset slik at man unngår to kryssinger av E8. 
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Uttalelsen er tatt til orientering. Traseendringen er vurdert, men på nåværende tidspunkt er 
handlingsrommet begrenset til å omfatte mindre justeringer. Det skal ikke etableres nye 
løyper i denne prosessen.  

07.05.2020 Statens vegvesen  

Anbefaler at løypene utformes etter veilederen det de krysser veg. Det må anlegges 
tilstrekkelig med parkeringsplasser slik at det ikke parkeres på og ved veg. Løypeeier er 
ansvarlig for at kryssingene driftes slik at kravene ivaretas. Gjelder også fjerning av 
brøytekanter. SVV har vedlagt veileder for snøscooterløyper. Vegeier kan kreve at 
kryssingene stenges/utbedres. Kommunen må også medta i sin planlegging drift av 
løypenettet. 

Uttalelsen tas til orientering. Skuterforeningene er involvert i planleggingsarbeidet og skal 
drifte løypene videre innenfor rammene av den nye forskriften. Parkeringsforhold er drøftet 
med skuterforeningene. På store utfartsdager kan det være trangt om plassen, men dette 
søkes i denne omgang løst med skilting/informasjon. Sweco har vært i dialog med Statens 
vegvesen knyttet til kryssing av riks- og fylkesveger. For riksveg-kryssingene er forholdene 
på kryssingsstedene analysert og dokumentert. Statens vegvesen vil gjøre sine vurderinger 
til disse i forbindelse med høringen. Kryssing av fv. 7930 avklares med Troms og Finnmark 
fylkeskommune. 

12.05.2020 NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat 

Ved utarbeidelse av planer som inkluderer snøscooterløyper innenfor aktsomhetsområder 
for skred anbefaler NVE at personer med dokumentert snøskredfaglig kompetanse 
involveres for å vurdere skredsikkerheten for foreslåtte løyper. Anbefales hensyntagen til 
utarbeidet klimaprofil for Troms. Listet aktuelle nettsider med nyttig informasjon om skred 
og skredfare. NVE har ikke alltid kapasitet til å behandle saker som gjelder de enkelte 
snøscooterløyper.  

Uttalelsen tas til orientering. Løypene går gjennom noen mulig skredutsatte områder. 
Storfjord kommune har rutiner for håndtering av skredfare gjennom sesongen. 
Løypenummereringen er tilpasset muligheter for ulike startpunkt.   

15.04.2020 Helligskogen fjellstue v/ Steinar Overelv 

Helligskogen fjellstue ser et behov for å kunne tilby sine gjester snøscooterløype på 
vinteren. Vises til at Fjellstuen mister gjester til overnattingssteder på finsk side som vil 
kjøre snøscooter.  Fjellstuen kan ikke øke prisene i takt med de andre campingplassene i 
kommunen. Har etablert parkeringsplass til sine gjester og stukket ut en tilknytning til 
Skibotnløypa anvist i eget kart. Foreslått tilknytning går over en sti ned mot 
Helligskogvatnet, langs vannkanten til den kobles til forsvarets løype og derfra videre opp til 
Skibotnløypa.  

Man ser et visst trykk på løypa i dette området. En ny parkeringsplass og tilknytning ved 
Helligskogen fjellstue vil kunne bidra til bedret tilretteleggelse og på en mer gunstig måte 
ivareta de hensyn som beskrives i Statens vegvesens uttalelse av 07.05.2020 hvor det 
presiseres at «det må anlegges tilstrekkelig med parkeringsplasser slik at det ikke parkeres 
på og ved veg» Flere Campingplasser i kommunen er knyttet opp til skuterløypene men 
man ser at en tilknytning mot Helligskogen fjellstue ikke er innenfor rammene for 
forskriftsprossen som Storfjord kommune har fastsatt. Innspillet tas dermed ikke til følge.   

18.05.2020 Sametinget 

Sametinget viser til brev av 20.10.2017 fra Miljødirektoratet til kommunene om planlegging 
av snøskuterløyper og hensynet til reindriften. Snøscooterløypene vil ha konsekvenser for 
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reindrifta. Fra Sametingets side forutsettes en reell og nær dialog med reindrifta i området. 
Dette både i forhold til vedtak av løypenettet og de enkelte løypene, og i forhold til utforming 
og vedtak av løypeforskrift. Kommunen må søke å finne løsninger for å unngå konflikt med 
kulturminner og kulturmiljø. Forventes at all ferdsel med snøscooter skjer på snødekt mark 
og is slik at fare for slitasje på både kjente og ikke kjente kulturminner er liten. Ber om at 
kommunen hensyntar å legge løypetraseene slik at de ikke kommer i berøring med 
kulturminner.   

Storfjord kommune har innledet dialog med aktuelle reinbeitedistrikt og tilskrevet disse med 
oppfordring om å medvirke i prosessen. Helligskogen reinbeitedistrikt har deltatt på møte 
mens Sweco Norge AS har avholdt telefonsamtale med Lakselvdalen/Lyngsdalen rbd.  

Könkämä sameby besvarte ikke e-post invitasjon til dialog og medvirkning dat. 15.04.2020.  

28.05.2020 Naturvernforbundet i Troms (NNV Troms) 

NNV Troms henstiller til kommunen om å oppfylle kravene i Naturmangfoldlovens §10 om 
at samlet belastning skal begrunnes og beskrives. 

Det er ifølge eksisterende forskrift lov å raste inntil 300m utenfor løypa, mens anbefalt 
grense er 30m. Vi anbefaler at 300 meters regelen derfor kun bør gjelde på islagte vann. 
Snøskutersafari medfører et betydelig antall skutere i tillegg til den fornøyelseskjøringen 
som lokalbefolkningen står for og følgelig en økning i negative konsekvenser. Både støy, 
forurensning og slitasje på området er noe som vil øke i forhold til det antall snøskutere 
som brukes i næringsøyemed. En god besøksforvaltning vil søke å skåne områder for 
belastningen av antall snøskutere og kanalisere ferdselen til avgrensede områder. 

Sweco Norge AS har foretatt vurderinger iht. NML §§ 8-12 hvor samlet belastning er 
beskrevet og hensyntatt. Det er foretatt vurderinger knyttet til løypenes virkninger for 
naturmangfoldet og hvordan løypene stiller seg i forhold til andre hensyn. Videreføring av 
rasting inntil 300 meter fra løypen på snaufjellet og utover 300 meter på islagte vann er lagt 
til grunn slik som de praktiske forholdene er pr. d.d. Det er ikke funnet grunn til å begrense 
løypenes virkeområde sammenliknet med gjeldende forskrift mht. naturmangfold.     

 

28.05.2020 Troms og Finnmark fylkeskommune  

Friluftsliv: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene iht. Miljødirektoratets veileder 
M98-2013 må legges aktivt til grunn for utredningene av konsekvenser. Fylkeskommunen 
forventer grundige utredninger av verdi og konsekvens, samt synliggjøring av hvordan 
kommunen vurderer påvirkningen av foreslåtte løyper på de ulike temaene. Dette inkluderer 
vurderinger av sumvirkninger og samlet belastning. Fylkeskommunen anbefaler kommunen 
å vurdere en mer restriktiv grense der dette kan bidra positivt for friluftsliv og 
naturmangfold. 

Medvirkning: Legges til grunn at kommunen sørger for en aktiv medvirkningsprosess 
utover de prosessuelle kravene. Fylkeskommunen understreker viktigheten av å nå bredt ut 
til interessenter og berørte parter på et tidlig tidspunkt. Fylkeskommunen skriver at det må 
legges til rette for medvirkning fra Ishavskysten friluftsråd, FNF Troms, natur- og 
friluftslivsorganisasjoner, bygdelag o.l. 

Samferdsel: Gjør oppmerksom på at fylkeskommunen overtok forvaltningen av 
fylkesvegene 1. januar 2020. Dersom det er aktuelt å legge snøskuterløyper langs og over 
fylkesveger må kommunen sikre tidlig og god dialog med fylkeskommunen som vegeier, 
jamfør merknader til §4a tredje ledd i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 
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Kulturminner: Kommunen skal ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø og må søke å finne 
løsninger får å unngå å komme i konflikt med disse.  

Sweco Norge AS har tatt kontakt med ishavskysten friluftsråd med invitasjon til 
medvirkning. Friluftsrådet viser til kommunens kontaktpersoner i kartleggingsprosjektet. 
Grunnlaget fra kartleggingen er supplert med innhentet informasjon om friluftsliv. Sweco 
Norge AS viser her bla. til innhentet informasjon rundt aktiv hundekjøring og mer spesifikk 
bruk av områdene vinterstid enn hva kartleggingen etter M98-2013 gir uttrykk for. Flere av 
løypene krysser/går gjennom viktige og svært viktige friluftslivsområder, noe som gjør at 
man har måttet gjøre mer spesifikke betraktninger for disse områdene. 

Noen av disse friluftsområdene har fasiliteter som DNT-hytter og gammer som er attraktive 
mål for skigåere. Avstanden til disse er vektlagt i vurderingen knyttet til skuterløyper som 
krysser viktige eller svært viktige friluftslivsområder. Man ser at den betydelig høyere 
bruken knyttet til friluftsliv sommerstid er blant faktorene som er vektlagt i fastsettelsen av 
friluftslivsområdenes verdi. Dette sammen med at skiløpere bruker skuterløypene som 
skispor i fjellområdene gjør det akseptabelt å fastsette skuterløyper i de viktige og svært 
viktige friluftslivsområdene som omfattes av gjeldende forskrift om snøskuterløyper.   

Vurderingene rundt friluftsliv er gjort med omhu til 300 meters grense for rasting på 
snaufjellet. Vi viser her til fylkesmannens uttalelse, Miljødirektoratets brev og lovverket som 
åpner for videreføring av praksisen med rasting inntil 300 meter fra løypene på snaufjellet 
og evt. islagte vassdrag hvor det ikke er fastsatt avstandsgrense for rasting. I Nord-Troms 
og Finnmark kan kommunen jf. motorferdselforskriften §4a annet ledd fastsette 
bestemmelser om rasting på islagte vann uavhengig av 300 - meters regelen. Rasting 
nyttes f. eks til aktiviteter som isfiske. Når man står på snaufjellet eller et islagt vann kan det 
være krevende å nøyaktig bedømme en avstand på 300 meter. 

Storfjord kommune har lagt opp til bred medvirkning. Reindriften, skuterforeningene og 
Fylkesmannen ble involvert på et tidlig tidspunkt. Storfjord kommune har også 
oppstartvarslet saken og vært i dialog med grunneiere og fjellstyret.   

Kitdalsløypa krysser fv. 7930 ved Hatteng bru. Øvrige veger som krysses er enten private, 
kommunale eller riksveger. Sweco har foretatt en vurdering mot kravene til fri sikt og 
forutsetter at avtaleforholdet med vegeier avklares på bakgrunn av høring (se vurdering av 
Statens vegvesens merknad).  

Gjennom prosessen er skuterløypenes plassering i forhold kulturminner og beskrevet der 
løypen krysser nært kulturminner. 

02.06.2020 Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

- Reinbeitedistriktenes tilbakemeldinger må vektlegges. Kommunen skal vurderes 
samlet belasting for hver enkelt siida/distrikt.  

-  Løypene skal vurderes iht. Miljødirektoratets støyveileder dat. 10.01.2018.  
- Anbefalinger knyttet til kartlagte og verdsatte friluftslivsområder. Ber om at 

kommunen vektlegger fylkeskommunens uttalelse vedr. friluftsliv samt innspill fra 
berørte brukergrupper og miljø- og friluftslivsorganisasjoner.  

- Synliggjøre vurderinger knyttet til NML §§8-12. 
- Løypene bør ikke legges i skredutsatte områder eller bratt terreng (>30grader). 

Løypene skal vurderes mot NVEs kart 

Beskrivelsen hensyntar de tema kommunene plikter å ivareta jf. motorferdselforskriften §4a 
med tilhørende merknader. Utredningene er basert på et samarbeid mellom Sweco Norge 
AS som konsulent og Storfjord kommune. 
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Helligskogen rbd. fremmet i oppstartmøte med Storfjord kommune og 
snøskuterforeningene ønske om å flytte sammenbindingsløypa nærmere riksgrensen. En 
slik flytting ville på mange måter gagnet positivt mht. reindriften og være- og vindforhold, 
men på en annen side medfører dette større utfordringer ved mer direkte innvirkning på 
viktige friluftslivsverdier som Gappohytta og Goldahytta. Skuterløypenes gode avstand til 
disse turmålene er også vektlagt i vurderingen knyttet til at løypene her går gjennom viktige 
og svært viktige friluftslivsområder. Gappohytta og Goldahytta inngår også i «Arctic trail - 
Nordkalottruta» som i Storfjord kommune kommer inn fra Finland ved Treriksrøysa, går via 
hyttene og videre inn i Sverige om lag 2 km vest for Gappohytta (anvist med rød strek på 
bilde).      

 

29.05.2020 Storfjord snøscooterforening  

Synspunkter til arbeidet med regodkjenning av skuterløyper. Har vedlagt Fylkesmannens 
vurderinger rundt vedtak om å tillate permanent merking på Statsgrunn i Storfjord kommune 
(Arctic trail - snøskuterløype).  

Nummerering av løypene som passer over ens med informasjonstavler og åpning/stenging 
av ulike deler av traseene. 

Nedsatt fartsgrense mht. sikkerhet og støy. 

Videreføring av særregel om rasting 300 meter fra løypa. 

Bør åpnes for brukerbetaling for å dekke kostander til drift og vedlikehold av løypene. 

Merknadene til nasjonal forskrift §4a sier: I noen områder kan det være aktuelt med 
fastmerking av snøscooterløypene. Slik fastmerking bør komme i stand i et samarbeid 
mellom kommunen og fylkesmannen. Fastmekring kan også være riktig å bruke slik at man 
lett finner igjen løypetraseen når denne stikkes. Fylkesmannen har tidligere vedtatt 
fastmerking på Statsgrunn. Fastmekring på privat grunn bør avklares med berørte 
grunneiere innenfor rammene av løypedrift. 

I Kitdalen er løypene er flyttet bort fra dyrket mark i samråd med Storfjord 
snøskuterforening.  

Fartsgrense mht. sikkerhet og støy er fastsatt til 20 km/t på enkelte steder av hensynet til 
sikkerhet og støy.   
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5 Utredning av løyper 

 Rammer for forskriftsprosessen 

Rammene for forskriftsprosessen omfatter videreføring av gjeldende snøscooterløyper under ny 

forskrift med tidsaktuelle bestemmelser om bruk med kart over løypene. Snøscooterforeningene 

i Storfjord kommune har gjennomført GPS sporinger som er lagt til grunn for løypene som 

utredes.  

Storfjord kommune v/ Miljø-, plan-, og driftsstyret har fastsatt rammene til å gjelde utredning 
med sikte på videreføring av løyper fastsatt i gjeldende forskrift med visse mindre justeringer.  
 

- I oppstartvarselet dat. 29.04.2020 oppgir Storfjord kommune at fokus er på videreføring 

av eksisterende løypenett. Det skal ikke etableres nye løyper.  

- Det er foretatt justeringer av traseene for å tilfredsstille hensyn til sikkerhet, 

minsteavstand til bebyggelse mht. støy. 

- Traseene vil enkelte steder fravike en del fra linjene som er knyttet til gjeldende forskrift 

som tredde i kraft 14.01.2003 og publisert i kartløsningen «Nordatlas». Disse linjene 

skal i første omgang ha blitt tegnet for hånd, og siden digitalisert. Man ser at gjeldende 

linjer enkelte steder fraviker betydelig fra gjeldende løype   f. eks ved å gå gjennom 

bygninger og ukjørbart terreng. Dette er ivaretatt og endret gjennom prosessen. 
 
 

 Grenseoverskridende løyper 

Løypenettet i Storfjord kommune er 
knyttet sammen med en løype ved 
Kilpisjärvi på Finsk side. Gjennom 
utredingen er det også gjort en 
betraktning av løypene i forhold til 
naturmangfold og friluftsliv på Svensk 
og Finsk side av riksgrensen.  

Storfjord kommune har ikke 
skuterløyper som er knyttet sammen 
med løyper i nabokommunene.  

Målselv kommune vedtok i 2019 løyper 
hvor en av løypene ender på 
kommunegrensen med Storfjord. 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
skriver i uttalelsen til oppstartvarselet; 

Fylkesmannen vil ikke akseptere løyper som ender blindt på kommunegrensa uten at det er 
sammenknytningsmuligheter i nabokommunen, enten ved eksisterende eller planlagte løyper. 
 
 
  

Figur 3: Løyper ved kommunegrensen til Målselv og 
Balsfjord kommune 
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 Verneområder og planlagte verneområder  

Verneområde Lullefjellet naturreservat  
Verneformål  Alt naturlig plante- og dyreliv 
Vernegrunnlag Forskrift om fredning av Lullefjellet naturreservat, Storfjord kommune, 

Troms. 
Faktaark / 
beskrivelse  

Lullefjellet naturreservat er et skogområde ca 8 km sør-øst for Skibotn 
sentrum på kalkspattmarmor, glimmerskifer, amfibolitt og gneis. 
Furuskog dominerer. Området omfatter en av de største 
kalkfuruskogslokalitetene i Norden. 12 orkidearter registrert. Nordens 
største forekomst av marisko. Lullesletta har bærlyng-furuskog på 
grusavsetning. 10 ulike utforminger av kalkfuruskog. Området har også 
andre kalkkrevende vegetasjonstyper med innslag av sjeldne fjellplanter 
i lavlandsregionen. Hogstpåvirket (Lulleslette hogget under krigen). 
Kjørespor, kraftlinje rester etter militærøvelser. Området blir mye 
benyttet i undervisning. Natursti i østre del av området. Betydning for 
vilt og friluftsliv. Foreslått som alternativ til Hurrikamoen og Sætermoa. 
Planer om militær skytebane er skrinlagt. 

 
Lullefjellet naturreservat ble opprettet i år 
2000. Reservatet ligger i et svakt kontinentalt 
område som er av de mest innlandspregete 
områdene i landet. En av Nordens største 
kalkfuruskoger inngår i området, og området 
har en uvanlig rikdom på arter av 
blomsterplanter, moser, lav og sopp. Området 
er vernet for å bevare et skogområde med alt 
naturlig plante- og dyreliv og med alle de 
naturlige økologiske prosessene. 
Området er viktig for flere viltarter. Gaupe 
bruker dette området mye. Også jerv besøker 
området. I tillegg har det vært oppdaget 
bjørnehi. Elgen har vårbeite i Bærdalen og trekker gjennom verneområdet. Storfugl trives også 
her. Skibotnløypas virkinger for verneområdet kan knyttes til noe støyutbredelse.  

Skibotnløypa ligger for det meste i god avstand på om lag 500 og 1000 meter fra 
verneområdets grense. Dette skaper en buffersone. Samtidig har området rik vegetasjon, noe 
som bidrar til å dempe utbredelse av støy. Stamvegen E8 er den største støy- og 
forurensningskilden for Lullefjellet naturreservat. Skuterløyåpens virkinger begrenses også noe 
av at det allerede er en eksisterende helårs-støykilde i det geografiske området. Likevel går 
Skibotnløypa på motsatt side av verneområdet, der løypen ligger høyere i landskapet, i ellers 
rolige omgivelser, men likevel i tilfredsstillende avstand. 
Det er ingen reell fare for feilkjøring inn i verneområdet.  
 

  

Figur 5: Skibotnløypa og Lullefjellet naturreservat 
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 Kulturminner og kulturmiljø 

De senere årene har det vært 

gjennomført mer omfattende 

kartlegginger av kulturminner og 

krigsminner i Storfjord kommune. 

Løypene strekker seg gjennom en del 

av disse områdene. Dette betyr at det 

har tilkommet nye opplysninger siden 

forrige gang løypene ble fastsatt.   

Søk i riksantikvarens karttjenester 

viser at løypene går i et område som 

har høyt antall registrerte 

kulturminner og krigsminner. 

Løypetraseene berører i seg selv ikke 

sikringssoner for kulturminner, og det 

er heller ingen registreringer av kjente 

kulturmiljøer i løypenes 

influensområde.  

I vurderingen er det satt fokus på 

kulturminneregistreringer i nærheten 

av løypene. Gjennom Parasdalen går 

løypen tett opp til noen 

krigsminneobjekter som brakketufter 

og dekningsrom. Rundt om i Storfjordfjellene var det bygd et antall på rundt 500 - 800 bunkere. 

Bare et fåtall av disse står oppe ennå. 

Noen kulturminner ligger i relativt kort avstand fra løypene, men er likevel skjermet f. eks. ved at 

kulturminnelokaliteten ligger på andre siden av bekkefar/elv eller at vegetasjon og terrenget 

skaper en naturlig skjerming mot trafikk i løypene. 

Avstandene mellom løypene og kulturminner er for det meste gode. På noen steder er 

avstanden mindre men uten risiko for påvirkning, som der Sørdalen munner ut i Kitdalen men 

her er Kitdalsløypa lagt til traktorveg om lag 55 meter fra nærmeste registreringssted, eller i 

Parasdalen hvor løypa passerer en 5-10 meter fra en brakketufte som står igjen fra en av de 

tyske fangeleirene i området.  

Mortendalsløypa går inn i Signaldalen og videre opp Parasdalen. Tyskeveiene i Stordalen forblir 

dermed uberørt. Det er ikke registrert kulturminnelokaliteter i områdene som berøres av 

Parasløypa og Sammenbindingsløypa.  

Som ledd i riksantikvarens mål om å styrke arbeidet med landskap er det utarbeidet et 

landsomfattende register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Dette skal være 

et verktøy for kommunene og relevante sektorer slik at de kan ivareta viktige landskapsverdier i 

sin planlegging.  

Figur 7: Kulturminner v/ Søreng 
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Riksantikvarens rapport «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms» viser at 

område nr. 6. Storfjord / Omasvuotna / Omasvuono omfattes av løypene. Område nr. 5 Skibotn 

/ Ivgobahta/ Yykeänperä ligger utenfor løypenettets startpunkt i Skibotn og vurderes ikke i 

denne sammenheng.  

Område nr. 6 betegnes som et konfliktlandskap.  

Vinteren 1944-45 ble fjellområdet mellom Signaldalen og Skibotndalen åsted for etablering av 

ei massiv forsvarslinje mot Den røde armé. Hele den tysk-østerrikske lapplandsarmeen på 

220 000 mann måtte ut av Sovjet og Finland, inn i Norge, og i trygghet bak den såkalte 

Lyngenlinja. I de samme områdene ble det gjennom den kalde krigen etablert en rekke 

forsvarsanlegg av det norske forsvaret. Mange av disse anleggene har samme lokalisering 

som de tysk-østerrikske anleggene. 

På fjellet ligger kulturminnene fra andre verdenskrig spredt over svært store områder i form 

av våpenstillinger, dekningsrom og tufter etter brakker og element-telt. Nede i dalførene 

finnes spor etter flere fangeleirer. Et stort antall sovjetiske krigsfanger ble satt inn i arbeidet 

med å bygge anleggene. Krigsfangeleirene i området var blant de verste på norsk jord, og 

800-1000 sovjetiske krigsfanger mistet livet her. 

I Skibotndalen, Signaldalen og Kitdalen, samt fjellområdet mellom disse dalførene, er det 

registrert nærmere 1500 kulturminner fra andre verdenskrig (Lyngenlinja) og den kalde krigen 

(Frøy-anleggene). 

Ingen andre steder i landet kan framvise så godt bevarte strukturer fra disse hendelsene i et 

landskap som ellers er lite påvirket av nyere tids inngrep. Anleggenes topografiske plassering 

gjør at selve landskapet også må betraktes som et kulturhistorisk element. Det er de høye 

fjellene og de trange dalene, samt nærheten til Norges yttergrense som har vært 

bestemmende for lokaliseringen av stillingene, både fra andre verdenskrig og fra den kalde 

krigen.  

Området representerer sporene etter verdensomspennende internasjonale hendelser, og er 

et sjeldent godt eksempel på et konfliktlandskap. (KULA rapport Troms - ISBN 978-82-75-

74125-5). 
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Gjennom beskrivelse av 

sårbarhet og retningslinjer for 

forvaltning anføres det i KULA 

rapporten: 

«Motorisert ferdsel i det 

vegetasjonsfattige området 

setter dype spor som ikke 

forsvinner. Slik ferdsel må 

holdes på et minimum». 

Det bør settes opp skilt i 

området som advarer publikum 

mot å gå inn i anleggene. 

Reindriftas bruk av landskapet 

og eventuelle nye tiltak som 

tradisjonelt kan knyttes til 

denne virksomheten bør skje 

med omtanke for plassering. 

 

Vurdering 

Løypene virker naturlig nok litt inn på livsgrunnlaget til bunnvegetasjonen i selve løypetraseen 

slik at denne i markdekket kan se annerledes ut. Dette vurderes i lys av de vurderinger som er 

gjort mot naturmangfoldloven.  

I gamle dager ble f. eks. mange myrer brukt som slåttemark uten at de aktuelle myrområdene 

nødvendigvis bærer preg av å ha vært slåttemark eller bør skånes mht. den historiske bruken.      

KULA prosjektet favner over et stort område. Viktige løsninger for snøskuterløyper i områdene 

med kulturhistoriske verdier vil være å opprettholde avstand mellom løypen og objektene.  

Figur 8: Krigsminner i Stordalen 
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 Reindrift 

Reindriften er en arealavhengig næring 

hvor driftsmønsteret betinger ulike 

arealbehov uavhengig av f.eks. 

kommune- og fylkesgrenser. 

Reindriftens arealer må sees som 

reindriftens viktigste ressurs. Det 

oppleves en stadig økende mengde av 

interessenter og aktører som i ulik grad 

ønsker å operere i de samme områder 

som reindrifta bruker. I den 

forbindelse er det særdeles viktig å 

beskytte ressursgrunnlaget etter 

forpliktelsene nedfelt i Grunnloven § 

108, Reindriftsloven § 3 og de 

folkerettslige forpliktelser som 

eksisterer overfor urfolk og minoriteter. 

Naturforhold og reinens behov varierer gjennom året, og gjør det nødvendig å flytte reinen 

mellom ulike beiteområder gjennom beitesesongen.  

I henhold til reindriftsloven § 1 er det et nasjonalt ansvar å sikre reindriftens arealer.  

Ansvaret påhviler både innehavere av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene. 

En del av utfordringene med denne typen interessemotsetninger er knyttet til virkninger for 

dyrene, men situasjonen man ser mange steder er også at reinen fremfor å bli skremt av 

snøscootertrafikk oppsøker snøscootere da den vinterstid i større eller mindre grad kan være 

vant til å bli foret fra reineiernes egne snøscootere. Reinen blir så vant til å oppsøke 

snøscootere som den ellers ikke har tilknytning til, og på denne måten kan trafikk i løypene 

trekke reinen bort fra de foretrukne beitearealene og skape merarbeid for reineierne som må 

bruke ressurser på å drive dyrene tilbake.    

Følgende reinbeitedistrikt er rettighetshavere i løypenes influensområde.  

- Helligskogen reinbeitedistrikt 

- Lakselvdalen / Lyngsdalen reinbeitedistrikt 

- Könkämä sameby i Sverige  

 
KU – reindrift (Kommuneplanens arealdel) 

I arbeidet med kommuneplanens arealdel utarbeidet Asplan Viak i 2008 en 
konsekvensutredning mht. reindrift hvor kapittel 5.1.7 omhandler snøscooterløyper.  

Scooterløypene er i all hovedsak lokalisert på vestsiden av Skibotndalen etter krav fra reindrifta. 
Løyper på østsiden ble i denne sammenheng redusert i omfang. Fylkesmannen har godkjente 
scooterløyper i kommunen. Mortendalsløypa som starter ved Lyngskroa. Bárrásløypa som 
starter ved Rognli, Kitdalsløypa, sammenbindingsløypa og skibotnløypa. Skibotnløypa går 
gjennom vinter- og vårbeiter i Skibotndalen til finskegrensa. Skibotnløypa kan stenges på 
ettervinteren/våren når beiteforholdene krever det.  

Figur 10: Reindriftens arealbrukskart (NIBIO kilden) 
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Scooterkjøring og annen ferdsel på vinter- og vårbeite og kalvingsområder kan føre til uheldige 
konsekvenser for reindriftsnæringen. Simlene er vare for forstyrrelser om våren både før, under 
og etter kalvingen. For å sikre at kalven ikke skilles fra simla og at flokken kan være samlet i 
kalvingsområde må det ikke være forstyrrende aktiviteter i det området. 

 

Dialog og innhentet informasjon 

Sweco Norge AS har på forespørsel fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark fått tilsendt 

distriktsplaner for de norske reinbeitedistriktene Helligskogen og Lakselvdalen/Lyngsdalen. 

I brev dat. 15.04.2020 inviterte Storfjord kommune og Sweco Norge AS reinbeitedistriktene til 

dialog og medvirkning. I forkant har Storfjord kommune avholdt et oppstartmøte 05.04.2019, 

hvor Helligskogen reinbeitedistrikt og snøskuterforeningene deltok. Følgende anmerkninger til 

virkningene for Helligskogen rbd. mht. skuterløypene følger av møtereferatet:  

Sammenbindingsløypa: 

Dagens trasé er kronglete og ligger utsatt til for hard vær.  

Løypa skjærer unødvendig langt inn i kjerneområde for deres helårsbeite.  

Å legge løypen tettere opp mot grensen til Finland vil være mer gunstig. 

Helligskogen rbd. ønsker omlegging av løypen slik at den går nærmere grensen til 

Finland. 

 

Sweco Norge AS har avholdt telefonsamtale med Gaup i Lakselvdal / Lyngsdal reinbeitedistrikt. 

Av samtalen fremgikk det at reinbeitedistriktet ikke opplever større interessekonflikter med 

snøscooterløypene i Storfjord kommune slik som løypene er nå. Lakselvdal / Lyngsdal rbd. vil 

følge utviklingen i saken.  

Det er spilt inn endringsønsker tilknyttet Sammenbindingsløypa og Skibotnløypa. Storfjord 

kommune har sett på mulige alternativer for å totalt sett forbedre løypenettet både mht. 

kjørbarhet og virkningene for reindriften. Könkämä sameby i Sverige har ikke besvart Sweco og 

Storfjord kommunes brev. Disse reindriftsutøverne kommer over grensen med flere tusen rein i 

april og mai måned. 

 

Vurdering: 

Løypene i Storfjord berører 3 reinbeitedistrikt. Helligskogen rbd. bruker området på helårsbasis 

hvor distriktet i pressede vintermåneder også sørger for mat til reinen.  

Man har søkt å imøtekomme reindriften for å avklare gjeldende løypers virkinger slik at det 

bygges forutsetninger for samspill mellom interessentene i området som ivaretar kommunes 

forpliktelser ovenfor kravene til dialog, medvirkning og utredning jf. motorferdselloven §4a.  

Reindriftens forslag om å flytte sammenbindingsløypa i retning riksgrensen må også sees i 

sammenheng med utfordringer som følger av grensekryssing og vinterfriluftsliv i grensetraktene 

rundt «Treriksrøysa» hvor Gappohytta, «Goldahytta og Breidalsgammen også brukes vinterstid. 

Belastningen fra snøskutertrafikk i grensetraktene rundt «Treriksrøysa» er allerede relativt stor 

på grunn av muligheten til å kjøre opp til «Treriksrøysen» med snøskuter fra Finsk side.  
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I denne sammenheng er rammene for forskriftsprosessen utredning av gjeldende løyper. Man 

har også verdier knyttet til naturmangfold friluftsliv og inngrepsfri natur på Svensk og Finsk side 

av grensen.   
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 Naturmangfold  

5.6.1 Inngrepsfrie naturområder (INON) 

Inngrepsfri natur (INON) er en arealbruksindikator som viser utviklingstrekk og status for større 
sammenhengende naturområder i Norge. 
Inngrepsfrie naturområder er areal som ligger én kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre, 
tekniske inngrep, som for eksempel veier, større kraftledninger, jernbane og vannkraftmagasin. I 
kartløsningen man se hvilke områder som ikke var berørt av tyngre tekniske inngrep pr. 2018.   

INON områdene deles inn i 3 kategorier: 

Inngrepsnære områder: 

 

Mindre enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep 

Inngrepsfri sone 1: 

 

Områder mellom tre og fem kilometer fra tyngre tekniske inngrep. 

Inngrepsfri sone 2: 

 

Områder mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske inngrep. 

Villmarkspregede områder: 

 

Villmarkspregede områder: Områder fem kilometer eller mer fra 

tyngre tekniske inngrep. 

 

INON kartlegginger tar ikke mål av seg å dekke alle 

former for menneskelig påvirkning av naturen. 

Snøskuterløyper tillegges ikke definisjonen «tyngre 

teknisk inngrep» og endrer ikke INON-

kategoriseringen. Et viktig mål med INON-feltene er 

bla. å begrense inngrep som kan påvirke viktige 

biologiske og naturfaglige verdier i naturområder. 

Løypene ligger for det meste i inngrepsnære 

områder samt sone 1 eller sone 2 områder.  

Nær riksgrensen og «Treriksrøysa» krysser 

«Sammenbindingsløypa» utkanten av et 

villmarkspreget område. Også på svensk og finsk 

side ser man at det er verneområder med 

inngrepsfri natur.  

Intensiteten i skuterkjøring på Finsk side er mer 

utbredt rundt tettstedet Kilpisjarvi som er 

utgangspunkt for en god del av snøskutertrafikken 

også i Storfjords løyper. Det er ikke skuterløyper i dette området på Svensk side.  

 
  

Figur 11: Skuterløypene og inngrepsfri natur 
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5.6.2 Naturtyper 

Utvalgte naturtyper 

Snøskuterløypene i Storfjord kommune berører ikke forekomster av utvalgte naturtyper. 

 

Viktige naturtyper  

Ved Søreng i Kitdalen krysser Kitdalsløypa en forekomst av naturtypen «Boreal hei».  

Boreal hei omfatter treløse områder under skoggrensen hvor det hovedsakelig vokser 

dvergbusker som krekling, einer og dvergbjørk. Slike heier finnes i hele landet.  

Lokaliteten har en størrelse på 129 daa uten rødlistearter eller variasjon i grunntyper.  

 

Søreng 

Faktaarket sier at «området ser ut til å bli beitet». Det er en del stier innen lokaliteten, noen 

tydelige kjørespor/grusvei». Denne kjøreveien synes på ortofoto og benyttes til snøscooterløype 

på snødekt mark om vinteren. 

Naturtypen ligger ved en av Kitdalsløypas oppstillingsplasser for bil og tilhenger der også 

kryssing av Kitdalsveien finner sted.  

Naturtypen er del av beitemark for gårdsbruk og dens særpreg forringes ikke ved å videreføre 

løypens trasé der den går i dag.  

 

Figur 12: Naturtypelokalitet ved Søreng i Kitdalen 
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Avstikkeren fra Skibotnløypa til Brennfjell Camping 

ligger tett på en naturtypelokalitet ved 

Brennfjellkulpen. 

Naturtypen (BN00093228) betegnes som svært 

viktig og består av kalkrike berg. Lavfloraen omfatter 

flere rødlistede arter, og en god del som er sjeldne i 

Nord-Norge og Troms. Skuterløypen passerer på 

nedre side av naturtypen. Det minsker 

påvirkningsfaren.   

Øvrige naturtypeforekomster langs løypa er i en 

avstand og beliggenhet i forhold løypene som gjør at 

de aktuelle naturtypene ikke påvirkes.  

Det er stor friluftslivsaktivitet i Skibotndalen med 

rypejakt og bærplukking i sommerhalvåret. På 

vinteren er det mest skigåing og snøskuterkjøring 

med utgangspunkt i bla. campingplassene langs E8.  

Natur- og kulturarven i Skibotndalen kjennetegnes 

ved at områdene langs elva i Skibotndalen er spesielt viktige for fugl. Langs Skibotnelva og i 

Lullefjellet naturreservat er det høy tetthet av artsregistreringer. Det er omfattende spurvefugl- 

og trosttrekk i områdene rundt dalbunnen. Det har også vært utsettingsprosjekter med snøugle 

like over grensen til Finland. Det er registrert Lappugle, haukugle og snøugle i Skibotndalen jf. 

NVEs konsesjonssak om Rieppi vindkraftverk (2015). Skibotnløypa krysser E8 like nedenfor 

Helligskogvatnet og Rihpojavri hvor den passerer over til øst-siden av dalen hvor det er gjort 

langt færre artsregistreringer. Løypen ligger i god avstand til Lullefjellet naturreservat. Det er 

dermed gjort hensiktsmessige tiltak ved plassering av Skibotnløypa som ivaretar hensynet til 

Skibotndalens unike natur- og kulturarv i de nedre delene av dalføret. 

 
  

Figur 13: Naturtype og løype ved Brennfjell 

Figur 14: Helningsforhold naturtype BN00093228 v/ Brennfjell 
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5.6.3 Faktaark – Naturtyper 

 ID Naturtype  Sted Minste avstand til 
skuterløype 

A BN00093222 Boreal hei Søreng i Kitdalen Krysses av løype 

Størrelsen på lokaliteten er ca 129 daa, og den er en del av et landskap med gamle 
småbruk/gårder nært tregrensa. Det er imidlertid ingen rødlistearter og ingen variasjon i 
grunntyper, i tillegg til at det er noe gjengroingspreg. Dette innebærer at lokaliteten kun får 
lokal verdi (C). 

Området ser ut til å bli beitet. Det er en del stier innen lokaliteten, noen tydelige 
kjørespor/grusvei. I tillegg går en høyspentledning like utenfor avgrensningen. 

Kitdalsløypa går her på en bilveg. Naturtypelokalitetens verdi knyttes til landskapspreget og 
en de forekomster av bær og planter.   

B BN00093228 Sørvendte berg og 
rasmarker 

Kalkrike berg ved 
Brennfjellkulpen 

Ca. 5-10 m 

Lokaliteten er under tregrensa, er kalkrik, lavfloraen omfatter flere rødlistede arter, og en 
god del som er sjeldne i Nord-Norge/Troms. I 2003 ble det registrert en lavart i 
rødlistekategorien sterkt trua (EN), to i kategorien sårbar (VU), og en i kategorien nær trua 
(NT). På dette grunnlaget settes verdien til A (svært viktig). 

Forekomstens naturverdi er beskrevet som kalkrik og sørvendt bergvegg av verdi «svært 
viktig» hvor verdien knyttes til funnet av den sterkt truete arten «Squamarina degelii» og 
funnet av flere rødlistede lav på berget i lokaliteten. Squamarina degelii er en kalkkrevende 
art som helst vokser på sørvendte og kalkrike berg.  

Gjengroing beskrives som den største trusselen mot de sårbare artene som er funnet på 
lokaliteten. Det går noen stier i området, og slitasje fra ferdsel kan være et problem. 
Lokaliteten inngår som en del av et større område med skog som innehar kalkrike berg og 
rasmarker i og rundt Lullefjellet naturreservat.  

I dette området går skuterløypen på en skogsbilvei langs med naturtype-lokaliteten. Faren 
for direkte berøring i form av overkjøring er veldig lite sannsynlig ettersom bruken er på 
vegen nedenfor det kalkrike berget. Faren for at artene på berget påvirkes nevneverdig av 
snøskutereksos som akkumulerer i snøen er mindre sannsynlig ettersom reststoffene fra 
eksosen enten vil trekke ned i bakken under løypa eller følge smeltevannet ut mot 
Skibotnelva. 
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5.6.4 Oversiktskart naturtyper 

  

Figur 15: Oversiktskart Naturtyper 
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5.6.5 Skuterløypenes virkninger på fauna og flora 

Fauna og dyrs naturlige habitat 

Skuterkjøring i utstrakt grad over tid medfører en betydelig innvirkning på de økologiske 
vinterøkosystemene. Kjøringens innvirkning på dyrelivet representerer en negativ syklus hvor 
én innvirkning leder til den neste, der virkningene kan være langsiktig uheldige.  

Ville dyr i kaldt og vinterlangt klima har utviklet en kapasitet til å lagre store fettreserver og 
redusere aktivitetsraten vinterstid hvor dyrene overlever på lite og næringsfattig mat.  

Menneskelige forstyrrelser gjennom vinteren kan virke negativt på dette kapasitetsmønsteret og 
bidra til at energien dyrene har / tiden dyrene bruker på å fremskaffe nødvendig mat reduseres. 
Forandringer i mulighetene til å fremskaffe næring vil i sin tur virke negativt inn på dyrs evne til 
reproduksjon.  

Fugler vil være særlig utsatt for støy fordi mange fuglearter bruker lyder i sin kommunikasjon. 
Støy kan være en viktig årsak til at fugler får nedsatt reproduksjon.  

Dette er noe man ser der fuglene samles langs veger. Likevel klarer mange dyr til en viss grad å 
venne seg til støy og dermed reagere mindre på slike forstyrrelser. 

Man vil ofte se at ville dyr som opplever negative virkninger i form av støy fra vedvarende 
snøskutertrafikk viker unna.   

Selv om alvorlighetsgraden vil variere avhengig av områdespesifikke egenskaper kommer bruk 
av snøskutere til å virke inn på vinterøkosystemene det kjøres i.         

Støy og aktivitet fra snøskuter virker på dyrelivet, fører til stress og høyner dyrenes energibehov 
samtidig som det skaper endringer i hvordan dyrene bruker habitatet sitt, som i sin tur kan 
forstyrre dyrene fra å bruke deres foretrukne habitat, og til og med kan redusere dyrs sjanser til 
å overleve vinteren under krevende forhold.  

Gjennomgående løyper med høy bruksfrekvens kan dele habitat og populasjoner mens løyper i 
omkringliggende terreng kan skape negativ influens inn mot kjerneområder fra habitatets 
periferier.  

Snøskuterløypene i Storfjord kommune dekker store deler av kommunens østlige 
høyfjellsområder nær riksgrensen. Det er lange avstander mellom løypene som er 
utgangspunktet for det meste av kjøringen. Mortendalsløypa/Parasløypa og Kitdalsløypa bindes 
sammen med Skibotnløypa gjennom «Parasløypa» og «Sammenbindingsløypa» nær 
riksgrensen. Avstanden mellom Skibotnløypa og Kitdalsløypa måler om lag 15 km på det 
nærmeste slik at kjøring i f. eks Skibotnløypa isolert sett ikke påvirker dyrelivet i en av de andre 
løypenes influensområde. Mortendalsløypa/Parasløypa, Kitdalsløypa og Skibotnløypa går stort 
sett i dalførene hvor det er mer vegetasjon og dalsider som bidrar til å minske utbredelsen av 
støy. Løypene følger ellers eksisterende støykilder som kommunale og private veger samt 
riksvegene E6 og E8 ved Oteren og i Skibotndalen.   

Dyre- og plantelivet er rikere nede i dalene enn oppe på snaufjellet hvor områdene er mer 
vegetasjonsfattige. Noen dyr vil da ofte trekke ned i dalene nærmere skuterløypene for å finne 
mat. Graden av innvirkning på dyrelivet vil først og fremst avhenge av brukshyppigheten og 
hvilke deler av løypenettet som brukes mest.  

Sammenbindingsløypa, Parasløypa og de sørlige delene av Skibotnløypa ligger i mer værharde 
omgivelser, noe som sammen med hensynet til reindriften medfører at disse løypene åpnes og 
stenges oftere.  
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Bruk av snøskuter i sårbare perioder utover seinvinteren og våren kan føre til avbrutt hekking. 
Det er en særlig stor trussel mot både pattedyr og sårbare fuglearter.  
Rovfugl som kongeørn reagerer ofte med mislykket hekking. 

En bør derfor håndheve en strikt ferdsel etter fastsatte traseer innenfor de arealene motorisert 
ferdsel tillates, og generelt være meget restriktiv med å legge opp traseer gjennom terreng der 
man kan komme i konflikt med viktige viltområder. Under disse forutsetningene kan viltet bli 
mindre forstyrret av en kontrollert snøscootertrafikk enn ved utstrakt hundekjøring eller skigåing. 
Dyr kan imidlertid til en viss grad tilvenne seg motorisert ferdsel, dersom denne ikke blir satt i 
sammenheng med farlige situasjoner sett fra dyrenes side. Forutsigbarhet i forhold til hvordan 
de snøscooterfarende oppfører seg, og at denne trafikken kun skjer innenfor faste traseer, vil 
derfor kunne redusere betydelig stress- og flukt-responsene til dyrene. Dette er blant annet 
avdekket i villreinsområder der det foregår motorisert ferdsel (Reimers 1991). 

En viktig faktor for de konsekvenser motorferdsel kan få for dyr er hvor sårbare de er. Dette 
varierer mye mellom arter og dyregrupper. Graden av påvirkning er avhengig av en rekke 
faktorer. Selve kjøretøyet ser ut til å ha mindre betydning, mens faktorer knyttet til bruken har 
stor betydning. Om dyr er vant til at kjøretøy passerer rolig vil dyrene normalt trekke seg et 
stykke vekk til kjøretøyet har passert, mens en aggressiv kjørestil derimot vil medføre at dyrene 
skremmes og drar lenger av sted, og bruker opp mer energi på flukten enn hva de ville gjort hvis 
kjøretøyet passerte i rolig tempo hvor fører praktiserer en defensiv kjørestil. 

Aktivitetsnivået og erfaringer fra bruk viser at dyr over vinterens løp klarer å tilpasse seg 
løypene. Når det gjelder begrensninger knyttet til bruken av løypene bør man i første rekke ha 
fokus på to faktorer: 

- Forstyrrelser i hekke- og yngletid som påvirker individenes produktivitet 
- Forstyrrelser utenfor hekke- og yngletid som påvirker individenes overlevelse  

Både gaupe og jerv har fast tilstedeværelse i løypenes influensområder. Bjørn observeres fra tid 
til annen mens ulv er sjeldnere. Den vanligvis så mangfoldige gaupepopulasjonen er sterkt 
redusert siste tiårene, ikke som en direkte følge av skutertrafikk, men da heller på grunn av jakt 
og bilpåkjørsler langs stamvegene E6/E8.  

Fordeling av kjøring og forstyrrelser påvirker dyrene gjennom hvor stor grad av trussel eller 
sikkerhet kjøringen gir. En bruk som følger kjørekorridorer, kanskje med noen få valgte traseer, 
antas ikke å ha samme påvirkning på dyr som en fri bruk i rom og tid (NINIA rapport 187). 

Forstyrrelser for reindriften knyttes mest til at skutertrafikken virker forstyrrende for reindriftas 
drift. Der hvor reindriften har foringsplasser for tamreinen med mat vinteren gjennom. 

Løypenettet i Storfjord kommune omfatter de geografiske områdene Kitdalen, Signaldalen, 
Mortendalen og Skibotndalen samt høyfjellsområdene fra Paras til Galgo hvor utgangspunktet 
for kjøringen er de kystnære lokalsamfunnene Oteren, Hatteng og Skibotn samt lokalsamfunnet 
Kilpisjärvi på Finsk side. Det er også mye kjøring fra Campingplassene i Skibotndalen. 

Gjennom årene som har gått siden gjeldende forskrift om snøskuterløyper i Storfjord kommune 
ble fastsatt jf. §5 tredje ledd, har både utslippsnivå og støynivået fra snøskutere sunket som 
følge av en kontinuerlig heving av kravene til utslipp og støy sammen med teknologiske 
fremskritt. 

Det er en tendens til at støynivået for nye scootere blir lavere, og dette vil påvirke den totale 
støysituasjonen. Dimensjoneringsstørrelsene må derfor justeres med jevne mellomrom for å 
gjenspeile dette (SINTEF rapport 2017:00612 Støy fra snøscooterløyper).   
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Virkninger for flora 

Sammenbindingsløypa og den øvre delen av Skibotnløypa ligger i lavalpin vegetasjonssone 
over klimatisk skoggrense mens skogområdene som kommer opp fra Sørdalen, Breidalen og 
Norddalen er i nordboreal sone. Artsmangfoldet er størst i de lavereliggende delene av 
løypenettet. 

Utslipp i form av snøskutereksos akkumulerer i snødekket og frigis under snøsmeltingen slik at 
surhetsgraden i nærliggende overflatevann kan øke. Eksos fra bensinmotorer inneholder også 
luftbårne giftstoffer som forringer luftkvaliteten og medfører endret snøkjemi. De senere årene 
er det stilt strengere krav til utslipp også fra snøskutere hvor målinger viser at 
utslippskonsentrasjonene har sunket mye. 

Målinger fra «Vetapos» oppdragsrapport OR 34/2011 fra prosjektet «Volatile and persistent 
emissions from traffic and power production on Svalbard» konkluderer med et lavt 
konsentrasjonsnivå av flyktige organiske forbindelser (PAH) i godt brukte skuterløyper i 
tettbygde strøk på Svalbard.      

Konsentrert snøskuterkjøring i løyper fører til skade på landdekket gjennom direkte fysisk 
påvirkning på plantene og økt erosjon i områder med tynt snødekke. Kjøring i løypene vil 
komprimere snøen, føre til lengre smeltetid og påvirke vegetasjonens vekst og utvikling senere 
på året. Det forandrer vegetasjonen over tid, og i noen tilfeller kan det føre til tap av arter. Selv 
om skadene sjeldent er dramatiske, er det feil å si at plantedekket ikke blir påvirket av 
snøskuterkjøringen. I fjellområdene ser man av naturbasen at det f. eks er funnet sjeldne 
forekomster av møll. 

Likevel er det også slik at når snø i løypen pakkes på grunn av kjøring gjennom vinteren 
begrenses samtidig noen av effektene snøscooterkjøring har på grunnen og floraen.  

Effekten på floraen avhenger derimot mest av selve trafikkmengden. Hardpakkingen av snø er 
relativt omfattende, hvor både selve trafikken og også løpende prepareringer med løypeslodd 
vinteren gjennom bidrar til langsommere snøsmelting i løypetraseene når våren kommer. 
Samtidig er preparering og aktiv slodding svært viktige tiltak for å skape trafikksikre og 
funksjonelle løypetraseer som er jevne og komfortable å kjøre i.     
 

5.6.6 Funn i «Rovbase» 

Observasjoner av jerv, gaupe, bjørn og rødrev. Det er tidligere oppdaget bjørnehi i Lullefjellet 

naturreservat og flere angrep på rein kan skyldes jerv, kongeørn og gaupe. Funn og 

observasjoner angitt i naturbasen viser sammenhenger i bruk og tilstedeværelse når det 

kommer til Jerv og Gaupe. Artskartet er ikke alltid et tilstrekkelig grunnlag for konklusjoner. 

Derfor er dataene sammenliknet med innhentet lokalkunnskap.  

Områdene som omfattes av snøskuterløyper er helt eller delvis innenfor forvaltningsområder for 

gaupe og jerv. Samtidig er det ikke så langt fra Mortendalsløypa/Parasløypa til 

forvaltningsområde for bjørn i Målselv kommune.  

Løypenes virkinger er sterkest på våren hvor kongeørn kan reagere med avbrutt hekking på 

grunn av forstyrrelser. Bjørnen går i hi på vinteren og kjøring i nærheten av bjørnehi kan 

medvirke til at bjørn forstyrres. Jerv og gaupe finner mat i området, men støy fra 

snøskuterkjøring over tid kan gjøre at byttedyr trekker bort. 
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Løypenettet i Storfjord strekker seg over et stort geografisk område. Dette sammen med 

virkningene av trafikkstøy fra nærliggende veger begrenser virkningene av kjøring i løypene, 

spesielt i Kitdalen og Skibotndalen. Oppe på snaufjellet og i de åpne områdene er det større 

avstander mellom løypene. Her har kan løypenes virkninger ha mer å si for reindrift. Løypene 

opp Skibotndalen og Kitdalen går avhengig av plassering til dels langs eksisterende 

infrastruktur og medfører ikke oppsplittelse av dyrs leveområder i dalførene.  
     

5.6.7 Rovvilt 

Det har vært en stabilt sterk gaupebestand i området, men noe redusert de siste årene. Det kan 

skyldes både påkjørsler, jakt og naturgitte forhold. Det er gjort observasjoner av alle de «4 

store». Området preges av jerv og gaupe. Det er også Bjørn i området. Tidligere år er det funnet 

bjørnehi i løypenes influensområder og gjort flere observasjoner. Basert på innhentet 

lokalkunnskap kan man også si at det er gjort observasjoner av ulv, men dette er mer sjeldent.  

 

5.6.8 Spesielt sårbare og sensitive dyrearter 

INON områdene fungerer også som en buffer mot ferdsel, men snøskuterløyper er en type 

motorferdsel som kan bidra til å skape forstyrrelser for dyrearter som er spesielt sårbare.  

I tillegg til offentlig tilgjengelige registreringer i miljødirektoratets nettløsning Rovbase må 

løypenes influensområde vurderes mot sensitive artsdata.  

Dette er vurderinger som avklares i dialog med Fylkesmannen i Troms og Finnmark og de 

retningslinjene som gjelder for håndtering av denne typen informasjon.   
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 Vurdering iht. naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 

Løypenes influensområder er vurdert mot naturmangfoldloven §§ 8-12. Undersøkelsen er 

basert på registreringer i Miljøstatus og Naturbasen; Direktoratet for naturforvaltning, og øvrige 

kilder som sier noe om biologisk mangfold i delene av Storfjord kommune som påvirkes av 

kommunes snøskuterløyper.  

Naturmangfoldloven har som formål å ta vare på naturens mangfold og de økologiske 

prosessene gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven regulerer forvaltning av arter, 

områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og prioriterte arter. 

 

5.7.1 Sjekkliste 

Sentrale tema  Beskrivelse  

Hvilke landskap, 
økosystemer, naturtyper eller 
arter berøres? 

Løypene strekker seg fra kystnære trøk til lavalpine 
fjellområder. Løypen krysser en forekomst av naturtypen 
„boreal hei” ved Søreng i Kitdalen (BN00093222). Det 
berøres ikke kulturmiljø. Registrerte kulturminner i løypenes 
influensområde hensyntas ved at løypene legges i naturlig 
avstand og skjerming fra de aktuelle kulturminnene. Nesten 
hele løypenettets influensområde omfattes av KULA rapport 
for kulturhistoriske landskapsverdier i Troms. Løypen 
passerer gjenstående rester av bunkerser som tilhørte tyske 
militærinstallasjoner og dødsleire under 2. Verdenskrig.  

Hvilke effekter har og vil 
løypeforskriften ha på 
landskap, økosystemer, 
naturtyper og arter? 

Ingen betydelige effekter utover eksisterende bruk. Løypene 
medfører i seg selv virkninger for naturmangfoldet. 
Belastingen må sees i sammenheng med bruken av 
skuterløypene. Støy vil bære langer i høyfjellsområdene, 
men her er dyrelivet mer begrenset. Forurensing knyttet til 
utslipp av flyktige organiske forbindelser stort sett begrenser 
seg til selve løypen det kjøres i og like utenfor.  

Hvordan er tilstanden for 
landskapet, økosystem og 
utviklingen i antall lokaliteter 
av naturtypene og bestandene 
på landsbasis og på stedet? 

Stabilt god tilstand. Løypenes virkninger for den generelle 
tilstanden til økosystemet og de naturlige økologiske 
prosessene er liten. Virkningene flora i løypetrassen og støy 
er mer betydelig men ikke uhåndterbart. Hensynet til både 
naturtyper og bestandssituasjon jf. NML §§ 4 og 5 er 
ivaretatt. Gaupebestanden er redusert, men dette skyldes i 
større grad jakt og påkjørsler. Registreringer av Bjørn i 
influensområdet, men observasjonene viser et mer 
konsentrert observasjonsmønster rundt Øverbygd i Målselv 
og fjellområdene øst for Skibotndalen. 

Prioriterte arter er et av de nye, viktige virkemidlene i 
naturmangfoldloven. Målet er å bidra til at artene ivaretas på 
lang sikt og at de forekommer i levedyktige bestander i sine 
naturlige områder. Det er ingen registrerte forekomster av 
prioriterte arter eller økologiske funksjonsområder i 
løypenes influensområde eller i Storfjord kommune for 
øvrig. 
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Foreligger det faglige 
rapporter og utredninger om 
naturmangfold i det aktuelle 
planområdet? 

- Konsekvensutredning på tema Naturmangfold - 
Utviklingsprosjekter - vannkraft i Skibotn, Storfjord 
kommune, Troms fylke rapport 2015-8 utarebidet av 
„Miljøfaglig utredning”.  

- Tidligere utredninger knyttet til fastsettelse av 
gjeldnede og tidligere forskrifter om snøskuterløyper 
foretatt av tidl. Fylkesmannen i Troms.  

- Ecofact rapport 404; Naturfaglig kartlegging med 
fokus på sopp ved Lullefjellet naturreservat (Statens 
vegvesen arbeider med reguleringsplan for E8 
Halsebakkan – Brennfjell – 
Skibotn kryss i Skibotndalen.) 

Foreligger det erfaringsbasert 
kunnskap (fra lokalsamfunnet, 
kommuner og andre 
myndigheter) om det aktuelle 
planområdet? 

Swecon Norge AS har gjennom prosessen innhentet 
informasjon for å etablere et tilstrekkelig 
utredningsgrunnlag. Deler av innhentet informasjon er gitt 
av lokalkjente på Sweco’s forspørsel.  

Annen lokal kunnskap er gitt av Storfjord kommune.  

Fastsatte skuterløyper i Storfjord har eksistert fra sent på 70 
tallet og bygger på erfaringsbasert drift av løypenettet 
gjennom siste 40 år. 

Vil løypeforskriften påvirke 
sårbare, truete og nær truete 
arter på Norsk rødliste for 
arter? 

Høyest tetthet av registreringer innenfor Lullefjellet 
naturreservat hvor Huldreblom dominerer.  

Det er forekomster av truete arter i løypens influensområde. 
Dette gjelder for det meste sølvkattefot, fingerlav og 
snøfrytle mfl.  

De registrerte forekomstene er mange og spredt over et 
større område i Storfjordfjellene. Forekomstene er størst i 
områder som ikke berøres av skuterløypene.  

Ingen registreringer av kritisk truete arter i løypenes 
influensområde.  

Ethmia quadrillella er en møll som tilhører familien 
Depressariidae med ett registrert funn i 2017 innenfor 
løypenes influensområde langs med Skibotnelva ved 
Dalmunningen. Arten er registrert som utdødd.   



   

 
 

 

40(80) 
 
FORSKRIFT OM SNØSKUTERLØYPER 

30.10.2020 

 

 

 

 

re
p

o
0

0
1

.d
o

c
x
 2

0
1
5

-1
0

-0
5
 

JSN https://ntroms.sharepoint.com/sites/planogdriftsetatenfellesfiler/delte dokumenter/sto-drift/snøskuterløyper_scooterløyper/høring av forskrift/redigerte filer 
etter sak 37-20/3. forskriftsprosess og utredninger justert etter 37-20.docx 
 

 

Vil løypeforskriften påvirke 
verneområder, nærområder til 
verneområder, marint 
beskyttede områder eller 
vernede vassdrag (jf. 
verneplan for vassdrag)? 

Nærmeste verneområde er Lullefjellet naturreservat. 
Løypen ligger i tilstrekkelig god avstand fra naturreservatet. 
I områdene ved Brennfjell camping / Brennfjell leir krysser 
skuterløypen E8.  

Vil løypeforskriften påvirke 
tilstanden i sjø eller 
vannforekomster? 

Det er ikke kjent om løypene berører uregistrerte private 
drikkevannsforekomster. Man antar dette ville vært kjent 
ettersom løypene har eksistert i mange år. Man må være 
oppmerksom på virkningene fra snøskutereksos som 
akkumulerer i snødekket og kan forurense nærliggende 
drikkevannskilder til både hus og hytter.  

Berøres utvalgte 
kulturlandskap? 

Nei 

Påvirkes miljøregistreringer i 
skog? 

Det er ikke foretatt miljøregistreringer i skog innenfor 
løypenes influensområder iht. NIBIOs gårdskart. 

Berører planen INON områder 
(inngrepsfri natur) 

Løypene berører i liten grad inngrepsfri natur (INON). Ved to 
mindre situasjoner langs Parasløypa og 
sammenbindingsløypa krysses utkanten av 
villmarkspregede områder. I dalførene følger løypene stort 
sett etablert infrastruktur hvor kun utkantene av inngrepsfri 
natur berøres. Snøskuterløyper endrer ikke 
kategoriseringen av inngrepsfri natur. Skuterløypene 
berører ikke områder hvor INON kategoriseringen har blitt 
endret (2013-2018).  

Påvirkes områder eller 
naturtyper som er spesielt 
verdifulle for naturmangfold? 

Skuterløypenes naturpåvirkning er i størst grad knyttet til 
dyrelivet på grunn av støy og virkninger for flora begrenset 
til selve løypen på grunn av hardpakking og eksos. Løypen 



  

   

 
 

41(80) 
 

STORFJORD KOMMUNE, FORSKRIFT OM SNØSKUTERLØYPER 

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 

 

 

JSN https://ntroms.sharepoint.com/sites/planogdriftsetatenfellesfiler/delte dokumenter/sto-drift/snøskuterløyper_scooterløyper/høring av forskrift/redigerte filer 
etter sak 37-20/3. forskriftsprosess og utredninger justert etter 37-20.docx 

 

 

re
p

o
0

0
1

.d
o

c
x
 2

0
1
5

-1
0

-0
5
 

krysser ikke forekomster som er svært viktig for 
naturmangfoldet. Beskrevne lokalitet ved Brennfjellkulpen 
ligger nært løypen men graden av eksponering er liten 
ettersom løypen ligger lavere enn naturtypelokaliteten.   

Fremmede arter (tidl. 
svartelistede) 

Registreringer knytter seg primært til skogforglemmegei. 
Forekomstene påvirkes ikke av løypene. Ingen reell fare for 
eventuell spredning på grunn av skuterløypene.    

Er det kunnskapsmangel? Utredningsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig. Det er 
benyttet tilgjengelig informasjon fra miljødirektoratets og 
NIBIOs tjenester på internett. Sammen med lokalkunnskap, 
informasjon fra Storfjord kommune og andre rapporter/KU 
og tidligere utredninger når løypene ble fastsatt av 
fylkesmannen. Kunnskapsgrunnlaget ansees som 
tilstrekkelig for å vurderingen av skuterløypenes virkninger 
for naturmangfold med påfølgende vedtak om videreføring 
av snøskuterløypene jf. motorferdselloven §4a.    
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5.7.2 NML §8 Kunnskapsgrunnlaget  

Offentlig beslutning som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologisk 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Søk i artsdatabasen og register for sensitive dyrearter 

viser funn. Snøscooterkjøring kan påvirke ville dyr og fugler direkte innenfor deres habitat. 

Snøskuterløypene som vurderes er eksisterende løyper. Virkningene baserer seg på mange års 

bruk. Det er naturlig å fremheve at naturmangfoldet i slike tilfeller også har tilpasset seg bruken 

av løypene. 

Det er ikke foreslått endringer som vil skape virkinger utover eksisterende løypenett. 

Man må likevel se hen til at de inntegnede traseene endres noe på grunn av unøyaktighet 

knyttet til tidligere digitalisering av gjeldende løyper. 

Når kommunen behandler en sak, må den vurdere om beslutningen kan medføre at det blir 

vanskeligere eller umulig å nå forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter jf. NML 

§5.Slik at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i 

levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Artenes økologiske 

funksjonsområder skal ivaretas. I vurderingen er det først og fremst truede arter og naturtyper 

som er relevante. Truede arter og naturtyper omfatter kategoriene kritisk truet, sterkt truet og 

sårbar. 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet. Tema er kontrollert ved oppslag i tilgjengeliggjort materiale og oppslag i 

Miljødirektoratets kartløsninger på internett. Nye opplysninger fra kartleggingsprosjekter (f. eks. 

friluftsliv/kulturminner) foretatt de siste årene samt løpende artsregistreringer ser ikke ut til å 

være av en karakter som gjør at standpunkt rundt løypene endres vesentlig i forhold til forrige 

vedtak knyttet til gjeldene forskrift.  

Kunnskapsgrunnlaget må bygge på kjent og tilgjengelig kunnskap. Områdene som omfattes av 

snøskuterløypene er analysert i henhold til kravene for utredning som følger av 

motorferdselforskriften §4a og baserer seg på vurderinger tilknyttet eksisterende løypenett med 

enkelte mindre justeringer.      

Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold er ivaretatt gjennom vurderinger mot data i 
artsdatabanken, miljødirektoratets kartløsninger naturbase, rovbase og miljøstatus samt 
lokalkunnskap hos dem som har medvirket til plan- og forskriftsprosessen. Tiltaket er lagt frem 
for vurdering mot registreringer av sensitive arter i løypens influensområde i samarbeid med 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/ Miljøvernavdelingen. 

Det mest sentrale spørsmålet er om 1) de nye bestemmelsene jf. nasjonal forskrift §4a vil 
medføre at løypene må sees i lys av gjeldende regler for utredning som kan avvike fra forrige 
utredning og 2) om den erfaringsbaserte kunnskapen utløser behov for endringer.   

Man kan ikke se at mengden brukere skulle øker til et nivå som overskrider tålegrensen for 
forringelse av naturmangfoldet.  

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig.   
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5.7.3 NML §9 Føre- var- prinsippet 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak. 

«Føre-var-prinsippet» er en retningslinje for hvordan myndighetene håndterer usikkerhet om 
kunnskapsgrunnlaget. Dersom et område er antatt sårbart, skjerpes kravet til kunnskap om 
virkningene av bruken av det. «Føre-var-prinsippet» vil få størst betydning i de tilfeller man har 
lite kunnskap. 

Kunnskapsgrunnlaget om tiltakets påvirkning på miljøet ansees som tilstrekkelig mht. 
virkningene som skapes av eksisterende løyper vurdert mot gjeldende regelverk jf. 
motorferdselforskriften §4a.  

«Føre-var-prinsippet» kommer etter vår vurdering ikke til anvendelse. 
 

5.7.4 NML §10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for. Prinsippet i naturmangfoldlovens §10 skal sikre at nye påvirkninger, 

herunder motorferdsel i utmark, underlegges en helhetsvurdering av hvilke belastninger 

økosystemet vil bli utsatt for. Dette har særlig betydning dersom miljøbelastningen er ved en 

kritisk grense hvor selv en liten økning, f. eks i motorferdsel, vil ha stor betydning for 

økosystemet ferdselen foregår i samt de omkringliggende områder som påvirkes 

(influensområdet). 

I sammenheng med vurderingen av samlet belasting etter NML §10 har man også sett hen til 

NML §§ 4 og 5 Forvaltningsmål for økosystemer, naturtyper og arter. Snøskuterløypene berører 

ikke sårbare naturtyper. De har en moderat virkning på vinterøkosystemet hvor belastningen i 

form av forurensing til luft og bakken stort sett kan knyttes til et begrenset influensområde. Støy 

fra snøskuterløypene bærer lengre. Foruten å se til avstandskarevene i miljødirektoratets 

veileder «Støy og planlegging av snøskuterløyper» dat. 10.01.2018 er løypene knyttet til variert 

topografi med avstander på over 10 km mellom de forskjellige løypene hvor de også skilles av 

dalfører med høye fjell.          

Hensikten med skuterløypene er at kommunen kan skape et tilbud for fornøyelseskjøring 

vinterstid. Utstrekningen av tilbudet bør sees i lys av foreliggende behov, samlet belastning, 

interessemotsetninger og virkningene for kommunen og innbyggerne satt i et helhetlig 

perspektiv. 

Skuterløyper kan i noen tilfeller bidra til å begrense ulovlig kjøring. I Storfjord kommunes tilfelle 

søkes eksisterende løyper videreført uten at man på nåværende tidspunkt legger opp til nye 

løyper. Løypene er godt etablert og har med noen variasjoner eksistert gjennom mange år.  

Storfjord kommune har etter Troms’ skala et langt og utstrakt løypenett hvor det er store areal 

uten motorisert ferdsel, både mellom løypene og i de nordlige delene av kommunen.  
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Hensynet til Lullefjellet naturreservat ivaretas ved at løypen ligger i tilstrekkelig god avstand fra 

verneområdet. Fartsgrenser har i første rekke effekt som avbøtende tiltak med hensyn til støy 

mot bolig- og hytteområder og sikkerhet for de som kjører og andre. 

Videreføring av eksisterende løyper medfører samlet sett ikke større belastning på 

vinterøkosystemet. Viktige naturtyper kommer ikke under påvirkning på grunn av endringene. 

Løypene berører en forekomst av den viktige naturtypen «Boreal hei» (BN00093222) men her 

krysses naturtypeforekomsten ved at Kitdalsløypa går på en tydelig markert kjørevei. 

De eksisterende løypene i Storfjord kommune vi ikke forringe eller ødelegge leveområdet til 

truede eller nær truede dyrearter. Prinsippet om samlet belastning jf. naturmangfoldloven §10 

ansees for å være ivaretatt. Løypene har ikke virkninger for registrerte naturverdier i 

nabokommuner.   

Snøskuterløypene i angitte traséer ikke vil være til en så vesentlig ulempe for naturmangfoldet i 

influensområdet at løypene ikke kan videreføres under ny lovhjemmel. Løypene er gjennom 

forskriftsprosessen vurdert i lys av avbøtende tiltak mht. naturmangfold og friluftsliv. Et av 

kommunens viktigste natur- og friluftslivsområder «Treriksrøysa» skånes for skutertrafikk fra 

norsk side med en avstand på over 5 km fra løypa.  

 

Svensk side: 

Sammenbindingsløypa går et lite stykke relativt nært svenskegrensen (ca. 330 m). 

Svensk side av riksgrensen i dette området kalles «Pältsa» og er angitt som «Skyddade 

områden, Art- och habitatdirektivet (Natura2000, SCI, SAC)». Dets kvaliteter er: 

- Ikke utsatt for menneskelig inngrep 

- Ingen veger 

- Kalkrik begrunn om har resultert i rik flora 

- Eneste forekomster av blomsterartene Papaver og Armeria scabra i Sverige finnes her 

 

Finsk side: 

Omfattes av verneområdet «Malla naturreservat». 

Finlands eldste naturvernområde angitt i 1916. Tett 

opp til naturvernområdet går det en finsk 

snøskuterløype fra Kilpisjärvi og opp til «Treriksrøysa». 

Denne har betraktelig større virkninger for 

naturmangofoldet i grensetraktene rundt Treriksrøysa 

enn løypene på norsk side som ligger om lag 5 km fra.   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

N
o
r
g
e 
 
N
o
r
g
e 

S
v
er
ig
e 
 
S
v
er
ig
e 

Figur 16: Malla naturreservat 
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5.7.5 NML §11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens omfang. 

Med bakgrunn i opplysningene som foreligger er det ikke indikasjoner på at snøscooterløypene i 
Storfjord kommune vil føre til miljøforringelse hvis bruken er i tråd med de føringene som 
fastsettes gjennom forskriften.   

Som et avbøtende tiltak bør brukerne av løypen gjøres kjent med faren ved kjøring på islagte 
vann / vassdrag og forbudet mot forsøpling gjennom f. eks. opplysningsskilt ved løypens 
startpunkter. 

Den største faren knyttet til miljøforringelse vil være om snøskutere går gjennom isen og utslipp 
av bensin og olje forurenser vann og vassdrag. Slike forhold kan avbøtes ved at løypen ikke 
legges over islagte vann. På en annen side er vanligvis mer kurant å legge løypen over vann av 
hensyn til kjørbarhet. Mange vann og innsjøer er generelt sett også populære utfartssteder for 
isfiske der snøskuteren er fremkomstmiddel. Rent kjøreteknisk har løyper som legges over vann 
stabilt jevnt underlag som også er en viktig sikkerhetsfaktor.   
 

5.7.6 NML §12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater. 

Kvalitetsnormene for naturmangfoldet er ivaretatt gjennom vurdering av virkningene for berørte 

naturtyper (Søreng og Brennfjell). Betraktninger knyttet til løypenes virkninger for fauna og flora 

i influensområdet. Stedene har stort sett gjennom mange år vært under påvirkning av gjeldende 

løypenett. Der hvor løypetraseene justeres vil naturkvaliteten samlet sett forbli relativt lik. 

Justeringer av løypenes linje er i hovedsak knyttet til at linjene angitt i «Nordatlas» flere steder 

ligger feil i forhold til der løypen faktisk har vært anlagt gjennom års løp. De visuelle endringene 

i løypekartet vil ikke medføre praktiske endringer av løypetraseene.   

Naturkvalitetene i grenseområdene til Kåfjord/Balsfjord/Målselv har ikke viktige naturtyper eller 

andre naturverdier som kommer under belastning av løypene. En av skuterløypene i Målselv 

kommune ender på kommunegrensen mot Storfjord, noe som betyr at denne løypens 

influensområde også vil strekke seg et stykke inn i Storfjord kommune. På dette stedet er det 

om lag 5 km fra kommunegrensen og Målselvs løype og frem til Parasløypa i Storfjord.   

Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er lagt til grunn i forslaget til 

bestemmelser om bruk forlokal forskrift for snøscooterløyper i Storfjord kommune.  

Det gjelder for åpningstider, retningslinjer for åpning / stenging samt skilting, merking og 

preparering av løypen med tilretteleggelse av parkeringsplasser ved startstedene. 
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 Friluftsliv 

5.8.1 Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder 

Storfjord kommune har kartlagt og verdsatt kommunens friluftslivsområder iht. Miljødirektoratets 
veileder M98-2013. Ishavskysten friluftsråd har stått for kartleggingen i samarbeid med Storfjord 
kommune. Kartleggingen er gjennomført i områder med eksisterende snøscooterløyper.  

Løypene som er fastsatt etter gjeldende forskrift går også gjennom viktige og svært viktige 
friluftslivsområder. Det er ingen Statlig sikra friluftslivsområder i snøscooterløypenes 
influensområde.  

 

  

Figur 17: Løypene og verdsatte friluftslivsområder 
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5.8.2 Berørte friluftslivsområder 

 

 ID Område Kat. Verdi 

1 FK00018942 Oteren nærområde  NT A 

 Skuterløypa krysser lysløypa fra Otertun. Skilting kan være 
nødvendig her. Støy fra E6 og etablert infrastruktur bidrar til å 
begrense løypenes virkninger. Gjennom Oteren nærområde er 
fartsgrensen i løypen att til maks. 20 km/t.   

  

2 FK00018968 Mortensdalen TU C 

 Mortensdalen er et C-område som grenser til Balsfjord 
kommune. Jamfør fakta-arket brukes området lite.  

  

3 FK00018922 Polvartinden - Vassdalstinden TU C 

 Her går løypen tett opp mot Balsfjord grense. Lite brukt område 
som brukes litt til hundekjøring og skigåing. Kan være 
utfordrende å nå.  

  

4 FK00018928 Parasdalen TM A 

 Populært å gå på ski innover Parasdalen og til Gappohytta. 
Kjøres med hundespann i området hel vinteren. Skuterløypen 
brukes bla. som skispor og bringer dermed også med seg noen 
positive virkinger. Skuterløypenes avstand til friluftslivsmålet 
Gappohytta er 1,6 km. Faktor som sambruk av løypesporet 
bidrar til å minske brukerkonflikter.  

  

5 FK00018964 Signaldalen  TM B 

Mest brukt i sommerhalvåret. På vinteren bruke området til 
hundekjøring og isklatring og skiturer. Virkningene fra 
skuterløypen er tilsvarende andre områder. Parasløypa / 
Mortendalsløypa går i dalbunnen. Topografien bidrar til å 
minske utbredelsen av støy. 

  

6 FK00018952 Stordalen TU B 

 Bruke mye i sommerhalvåret. Området er noe utilgjengelig. 
Skuterløypene øker sånt sett tilgjengeligheten vinterstid.  

  

7 FK00018959 Veltvannet TM A 

Vinterstid er det en god del skiaktivtet i området, telting, og 
isfiske i Veltvannet. En del av denne aktiviteten har sitt utspring 
i at skuterløypene brukes til å ta seg fram både av skigåere og 
snøskuterkjørere. Området benyttes også til hundekjøring om 
vinteren. Man ser liten grunn til brukerkonflikt. Skuterløypene 
ligger i god avstand til DNTs hytter og Breidalsgammen.  

  

8 FK00018948 Goldda TM A 

En liten del av friluftslivsområdets ytterkant nærmest grensepasseringen berøres av 
løypen. Området brukes mest sommerstid. Foregår hundekjøring i dette området. 
Mulige brukerkonflikter anses for å være moderate og ikke til hinder for videreføring 
av snøskuterløypene i dette området. I utgangspunktet omgås dette 
friluftslivsområdets viktigste kvalitet Treriksrøysa.   
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9 FK00018930 Galgo-Galla TU B 

 Friluftsområdet berøres ikke direkte 
av løypene. Det brukes til skigåing 
vinterstid. Området ligger på 
østsiden av E8 hvor startpunktet 
ved Galgoutløpet og 
grensekryssingen til Finland er 
stedene der Skibotnløypa kommer 
nærmest. E8 som eksisterende 
støykilde har større virkninger for 
friluftslivsområdet.  

  

10 FK00018940 Breidalen TM B 

 Bredalsgammen brukes også vinterstid. Denne ligger i god 
avstand til løypene mht. støy og rasting. Skutersporet brukes 
også som skispor.  

  

11 FK00018925 Mannfjellet-Markusfjellet TU C 

 Mest brukt i sommerhalvåret. Steinete og bratt terreng. Kurant 
område for skuterløype der den forstyrrer lite.    

  

13 FK00018921 Sallorássa TU C 

 Lite brukt område. Ligger nært andre mer attraktive områder og 
oppsøkes derfor også fordi man kan finne ro her. Gjelder stort 
sett aktiviteten sommerstid. Skuterløypen følger 
Sallorássavassdraget. 

  

14 FK00018927 Helligskogen TU B 

 Langstrakt friluftslivsområde i øvre del av Skibotndalen. Har 
vinteråpne campingplasser. Brukes til skiturer og andre 
aktiviteter av barnefamilier spesielt rundt påsketider. 
Skibotnløypa har noen startpunkter i dette området, men ligger 
for det meste i god avstand til campingplassene langs E8. det 
bidrar til at skigåere herfra ikke eksponeres for løypene i så 
stor grad i nærheten av utfartsstedene.       

  

15 FK00018954 Skibotndalen TU B 

 Skuterløypen følger østsiden av friluftsområdet hvor den også 
krysser inn i C-området Storfjord nordøst. Løypen er på det 
næreste ca. 600 m fra Lulledalen som er A-område. 
Skibotndalen friluftslivsområde nyttes til skigåing, men blir stort 
sett mindre brukt sammenlignet med flere av de tilknyttede 
områdene. Området er også viktig i sammenheng med reindrift.  

  

16 FK00018936 Olderbakken og Brennfjell MA B 

 Skuterløypen er en viktig akselerator i driften av Brennfjell 
camping. Den går stort sett tett på eksisterende støykilde E8. 
De beste verdiene i friluftslivsområdet ligger langs Skibotnelva. 
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Løypen er kurant plassert og lite forstyrrende for friluftslivet i 
dette området.    

17 FK00018939 Lulledalen TM A 

 Lulledalen friluftslivsområde ligger om lag 600 meter fra 
Skibotnløypa og er innenfor minsteavstand på 450 meter jf. 
miljødirektoratets støyveileder dat. 10.01.2018.  

  

18 FK00018934 Skibotn nærområde NT A 

 Området brukes mye til hverdagsfriluftsliv innenfor støykilder 
som veg med tilhørende infrastruktur og virke i tettstedet. 
Løypene berører ikke steder innenfor dette friluftslivsområdet 
som er spesielt viktige å holde støyfrie. Startpunktene er like 
ved eksisterende veg.  

  

19 FK00018947 Hatteng nærområde NT A 

 Hatteng nærområde kjennetegnes ved at det nyttes til fotturer 
og hverdags trimm langs veg og i lysløype samt skoleutfarter.  

Her er det veger, skytebane og andre støykilder som likeså har 
en konstant helårig innvirkning på friluftslivet. Opp i dette faller 
Kitdalsløypa inn som et naturlig støyelement som sett i lyset av 
de andre eksisterende støykildene ikke har så betydelige 
virkninger. Kitdalsløypa innfrir her avstandskravene for 
skuterløyper i forhold til eksisterende støykilder.  

  

20 FK00018965  Kitdalen og Ráigegáisi TU C 

 Ingen direkte beskrivelse om vinterfriluftsliv. Området brukes 
bla. til riding og jakt. Ellers stort sett sommeraktiviteter. I 
friluftslivkartleggingen nevnes også snøskuterløypen.   

  

21 FK00018963 Nord-, Midter-, og Sørdalen 
samt Kitdalsvannene 

TM A 

 Helåraktivitet. Området brukes til skigåing og hundekjøring 
vinterstid. Mange krigsminner i dette området. 
Snøskuterløypen er tatt med i kartleggingen. Virkingene for 
vinterfriluftslivet blir stort sett likt de andre viktige 
friluftslivsområdene som berøres. Verdien på friluftslivsområdet 
kan primært knyttes til aktivitet i somerhalvåret. Det betyr ikke 
at området er uviktig om vinteren men aktivitetsmangfoldet er 
snevrere og skuterløypene inngår som et naturlig element 
knyttet til fremkommelighet hvor løypene også brukes som 
skispor og sånt sett på en måte bidrar til å tjene friluftslivet. 

  

 
Veltvannet, Parasdalen og «Nord-, Midter-, og Sørdalen samt Kitdalsvannene» berøres mest av 
løypene. Friluftslivsområdet Goldda berøres delvis. Skibotndalen er et stort sammenhengende 
friluftslivsområde. Vinterstid er det en del skigåing fra overnattingsplassene langs E8 rundt om 
Helligskogen. 

Ved startpunktene i Oteren, Hatteng og Skibotn er skuterløypene også innenfor 
minsteavstanden til viktige og svært viktige nærfriluftslivsområder. Disse ligger ved støykilder 
som europavei og sentrumsområder med mye biltrafikk. Dette er steder hvor støy fra 
skutertrafikk ikke har samme negative effekt for friluftsliv som på høgfjellet hvor det ellers er 
stille. 
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Kvalitetene som berører vinterfriluftslivet, er først og fremst knyttet til støy når det kjøres i 
løypene. Sporet fra skuterløypen kan forringe den visuelle kvaliteten og inneholde noe lukt fra 
skutereksos, men dette begrenser seg til selve løypetraseen.  

Mange skigåere bruker heller skuterløyper som spor fremfor å gå i løssnøen utenfor løypa. 
Dette er en faktor som gagner fremkommeligheten og på en måte viker positivt inn på bruken av 
områdene rundt Treriksrøysa og DNTs hytter hvor tilgjengeligheten vinterstid varierer med vær 
og føreforhold. De merkede skutertraseene er også gode veivisere for skigåere. 
 

5.8.3 Friluftslivsområder i Balsfjord kommune 

ID Område Kat. Verdi 

FK00011268 Sørfjellet - Sørfjelltinden - Postdalstinden TU B 

FK00011266 Postdalen TU B 

FK00011311 Istinden - Lemetsfjellet - Tamokfjellet TU B 

 

Balsfjord kommune kartla og verdsatte sine friluftslivsområder i 2016.  

Mortendalsløypa går tett opptil kommunegrensen mot Balfjord kommune et stykke opp 

Mortendalen. Langs en strekning på rundt 1 km kjøres det etter en tydelig markert fjellrygg. 

Kommunegrensen går ikke langs toppen slik at man har en tydelig 

rettesnor. Løypen grenser her til det registrerte friluftslivsområdet 

«Sørfjellet - Sørfjelltinden – Postdalstinden». Friluftslivsområdet 

lettest å nå fra Tamokdalen og brukes mer og mer vinterstid. 

Verdien B gjør at Mortendalsløypa ikke tilfredsstiller 

minsteavstanden på 450 meter til viktige eller svært viktige 

friluftslivsområder.  

Det er gjort en avveiing mot Miljødirektoratets veileder for støy dat. 

10.01.2018. Løypa går bakenfor fjellmassivene Sørfjelltinden Og 

«Postdalstinden». De som bruker området vinterstid, går inn via 

«Tamokdalen» i vest. Toppturmålene og området som brukes 

ligger likevel mer enn 1,5 km fra Mortendalsløypa. 

Postdalen er en fin inngangsport for folk som ønsker å gå videre 

nord mot Mortensdalen eller sør til Vassdalen, og brukes også for å 

gå turer til Postdalsfjellet men denne ruten er bratt. 

Generelt er det svært mange finlendere som bruker Tamokdalen, 

særlig i vintersesongen. Trenden er bratt økende, og ofte ser man 

mest finske biler parkert langs veiene. Svensker begynner og å få 

øynene opp for området, i tillegg til et ekspanderende regionalt 

toppturmiljø. Terrengsykling, fatbiking og skyrunning er økende 

trender. 

 

Figur 19: Løype v/ Balsfjord gr. 
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5.8.4 Friluftslivsområder i Målselv kommune 

Avstanden til det svært viktige friluftslivsområdet «Finndalen - Vassdalen» i Målselv kommune 

er om lag 6 km. Paraløypa og Sammenbindingsløypa har pr. d.d. ikke nevneverdige virkninger 

for friluftslivet i Målselv kommune.  

Målselv kommune har en skuterløype helt til Storfjord grense og friluftslivsområdet 

Gievdneváhgáisi – verdi C.  

 

5.8.5 Friluftslivsområder i Sverige og Finland 

Anordninger og turleder for friluftsliv i Sverige er knyttet sammen med leder både i Norge og 

Finland. Treriksrøysa, grensepunktet mellom Norge, Finland og Sverige er blant kommunens 

mest populære turmål. Naturvårdsverkets kartportal «Miljödataportalen» viser flere turstier i 

området. Vinterstid går det en snøskuterløype opp til Treriksrøysen fra Finsk side. Denne går 

tett opptil «Malla naturreservat». Vandrerutene benyttes for det meste i sommerhalvåret. 

Vinterstid er Treriksrøysa lettest å nå med ski og snøskuter fra tettstedet Kilpisjärvi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 21: Finsk side Figur 20: Svensk side 
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5.8.6 Støy og friluftsliv 

Miljødirektoratets veileder «Støy og planlegging av snøscooterløyper» dat.10.01.2018 gir 
kriterier for løypenes avstand til viktige og svært viktige friluftslivsområder.  

For friluftslivsområder som kommunen selv har kartlagt og verdsatt som svært viktig eller viktig 
anbefaler direktoratet at en grenseverdi på 40 dB benyttes. I disse områdene er fravær av 
menneskeskapt støy i utgangspunktet forventet, og det skal være mulig å drive med ulike 
aktiviteter uten å bli forstyrret av menneskeskapt støy. Løyper bør ikke legges så tett opp til 
viktige friluftslivsområder for vinterfriluftslivet at disse områdene vil bli forringet av støy fra 
snøskuterløypene som overstiger grenseverdien. 

Der kommunene legger snøskuterløyper innenfor angitt minsteavstand, må det gjøres nærmere 
vurdering av støy. For viktige eller svært viktige friluftslivsområder er det lagt til grunn en 
minsteavstand fra løypens senterlinje på 450 meter.  

 

Sideområder som brukes til rasting eller kjøring til det aktuelle rastepunktet innenfor 300 

meters-reglen skriver Fylkesmannen i Troms og Finnmark i sin uttalelse til oppstartvarselet, at 

hensyntagen til minsteavstandene i Miljødirektoratets støyveileder må gjelde fra den aktuelle 

rastegrensen. 

På snaufjellet og islagte vann brer støyen seg over et større område. Løypene bryter inn i 

viktige og svært viktige friluftslivsområder. Her må man vurdere aktuelle avstander til turmål 

som nyttes i vinterhalvåret og se både negative og positive sammenhenger mellom 

skuterløypene og vinterfriluftslivet.  

Figur 22: Golddahytta, Indre Troms (www.ut.no) 
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Storfjord snøskuterforening ber i sin uttalelse til oppstartvarselet Storfjord kommune videreføre 

ordningen med rasting på islagte vann og inntil 300 m fra løypene på snaufjellet.  

Influensområdet som er vurdert tar høyde for rasting 300 m til side for løypen på snaufjellet. 

Man bruker da en støygrense på 750 m. 

I forhold til rasting ser man at både Gappohytta og Goldahytta ligger godt utenfor minsteavstand 

på 750 m for «viktige og svært viktige friluftslivsområder» når 300 meters grensen tas i 

betraktning. Områdene brukes også vinterstid men bruksintensiteten er størst i sommerhalvåret. 

Det er ikke avmerket vinterløyper i dette området i digitale turinformasjonsforum om f. eks 

www.ut.no. Breidalsgammen i Breidalen, om lag 1 km fra Kitdalsløypa er sammen med DNTs 

hytter aktuelle turmål også i vinterhalvåret. Gjeterhytta ligger om lag 450 meter fra kryss 

Kitdalsløypa – Parasløypa – Sammenbindingsløypa.  

Breidalen er et viktig friluftslivsområde. «Løypa blir mye brukt av besøkende og lokale, men 

sammenlignet med Stordalen og Parasdalen er bruken noe mindre» følger det av kommunens 

kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder iht. M98-2013.  

Breidalen brukes også til hundekjøring. Her er det en makrant forskjell mellom 

skuterforeningens GPS-sporing og løypen tegnet inn i «Nordatals».  

ligger i snøscooterløypens influensområde. Avstanden til turmålene «Goldahytta» og 
«Gappohytta» er henholdsvis 3 km og 1,6 km, noe som er innenfor minsteavstanden på 750 
meter til viktige og svært viktige friluftslivsområder når rasteavstand på 300 meter tas i 

Figur 23: Breidalsgammen (www.lommekjent.no) 

http://www.ut.no/


   

 
 

 

54(80) 
 
FORSKRIFT OM SNØSKUTERLØYPER 

30.10.2020 

 

 

 

 

re
p

o
0

0
1

.d
o

c
x
 2

0
1
5

-1
0

-0
5
 

JSN https://ntroms.sharepoint.com/sites/planogdriftsetatenfellesfiler/delte dokumenter/sto-drift/snøskuterløyper_scooterløyper/høring av forskrift/redigerte filer 
etter sak 37-20/3. forskriftsprosess og utredninger justert etter 37-20.docx 
 

 

betraktning. I dette området følger skigåere snøscooterløypen for å nå turmålene. 
Skuterløypene har positiv virkning for tilgjengeligheten til friluftslivsområdene fra Parasdalen og 
Kitdalen vinterstid, både for nevnte skigåere men også for de som velger å benytte seg av 
snøskuter til å nå turmål i dette området. I skuterløypene er snøen hard og det er lettere å gå på 
ski. Skuterløypenes merkestikker er samtidig til god hjelp for skigåernes orientérbarhet. Spesielt 
i vær med dårlig sikt er det en stor fordel å bruke de merkede skuterløypene som 
referansepunkt.   
 
Skolehytta er ei kommunal 
utleiehytte i Parasdalen som ikke 
står åpen for turgåere. Det er 
imidlertid fint å raste på utsiden 
av hytta, samtidig som man nyter 
utsikten nedover dalen. 
Snøscooterløypen passerer om 
lag 100 meter fra skolehytta. 
Denne ligger i det svært viktige 
friluftslivsområdet «Parasdalen» 
som bla. kjennetegnes av 
skigåing og kjøring med 
hundespann.      
 
Skibotndalen er et langstrakt 
geografisk område med flere tur- 
og friluftslivsruter. Skibotnløypa 
går hovedsakelig gjennom 
Skibotndalen og Helligskogen 
friluftslivsområder som er verdsatt 
som viktige friluftslivsområder 
(kat. B). Fra grensepasseringen 
mot Finland og frem til kryssingen av E8 nedenfor Steinbakken i Helligskogen går Skibotnløypa 
på det meste 1,5 km fra E8. Dette er relativt flatkuperte, forblåste terrengpartier som preges av 
dvergbjørk. Her går løypen også bakom Helligskogen leir.  
Helligskogen er et område som brukes mye vinterstid og utover våren. Her finner man den 
vinteråpne Perskogen camping og vandrerhjemmet på Helligskogen huser flere turister. 
Vinterstid er campingplassene viktige ankerpunkter for både skigåere og brukere 
snøscooterløypene. Dette er med på å vise noe av det det typiske samspillet i bruken av 
området til både skuterløyper og friluftsliv. Områder langs skuterløypen lenger bort fra annen 
infrastruktur som er lette å nå med snøscooter er ofte mer krevende å nå for tradisjonelle 
friluftslivsutøvere som heller tegner til å bruke lettere tilgjengleige områder vinterstid.    

I Skibotndalen er det og fin natur og veldig mange gode turstier for eksempel til Golda, Gappo 
og Treriksrøysa. Bjørnskogen, Svarteberget og Lullefjellet er populære turmål knyttet til 
Skibotndalen som ikke berøres av skuterløypene.  

Figur 24: Skolehytta og skuterløypen gjennom Parasdalen 
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5.8.7 Tur og friluftsruter 

Det er avmerket flere sommerturruter i snøscooterløypenes influensområde.  

Dette er sommerturer, men området brukes likevel om vinteren men da med mindre aktivitet. 

Turmålene kan nås fra både norsk, finsk og svensk side av riksgrensen.   

Figur 25: Tur- og sommerfriluftsruter (rød linje) og skuterlølypene (blå linje) 



   

 
 

 

56(80) 
 
FORSKRIFT OM SNØSKUTERLØYPER 

30.10.2020 

 

 

 

 

re
p

o
0

0
1

.d
o

c
x
 2

0
1
5

-1
0

-0
5
 

JSN https://ntroms.sharepoint.com/sites/planogdriftsetatenfellesfiler/delte dokumenter/sto-drift/snøskuterløyper_scooterløyper/høring av forskrift/redigerte filer 
etter sak 37-20/3. forskriftsprosess og utredninger justert etter 37-20.docx 
 

 

5.8.8 Vinterfriluftsliv i Storfjord kommune  

Om vinteren brukes friluftslivsområdene Stordalen, Parasdalen, Veltvannet og Goldda til 

skigåing og hundekjøring. Hundespann kjøres vanligvis fra mars med startpunkt ved Rognli mot 

riksgrensen og Treriksrøysa og videre inn i Sverige mot Kiruna. Områdene rundt Gappohytta og 

Goldahytta er sammen med Treriksrøysa de største attraksjonene vinterstid. Dette fremgår 

også av Statskogs uttalelse til høring av løypene i 1997 hvor det handler om å opprette en løype 

fra Veltvannet til Treriksrøysa. Likevel må det tas hensyn til at aktiviteten i sommerhalvåret er 

betraktelig større. Treriksrøysa inngår i friluftslivsområdet Goldda om lag 5 km fra den norske 

skuterløypen, men eksponeres også av en finsk løype som går helt opp mot grenserøysa.  

  

 

  

 

  

Figur 26: Hytter og friluftslivsmål  

 

Figur 1: Statskogs uttalelse (1997) 
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 Støy 

 Minsteavstander 

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder «Støy og planlegging av snøscooterløyer» dat. 

10.01.2018. Veilederen er førende i kommunenes arbeid med fastsettelse av snøscooterløyper 

og gir følgende minsteavstander fra side for senterlinjen: 

Eksisterende støykilder  Maks. 30-50 meter 

Boliger, hytter og annen støyfølsom bebyggelse  Min. 60 meter 

Viktige og svært viktige friluftslivsområder  Min. 450 meter 

 

Der det tillates rasting på snaufjellet og på islagte vann utvides influensområdet og 

minsteavstanden med angitt avstand for rasting.   

 

 

5.10.1 Opplevd støy 

Det må samtidig tas høyde for folks opplevelse av støy. Motorsportentusiaster vil f. eks ha et 

annet forhold til snøskutertrafikk enn personer som i større grad verdsetter aspektene rundt 

stillhet og ro i hverdagen så vel som i naturområdene. 

 

5.10.2 Bebyggelse nær løypen 

Utfordringene til støyfølsom bebyggelse nær løypen er i størst grad knyttet til situasjoner nær 

løypens startpunkter i kommunens tettsteder Oteren, Hatteng og Skibotn. Rød linje illustrerer 

minsteavstanden på 60 meter til hver side av løypen. 

Enkelte boliger kommer innenfor 60 meters grensen. Både topografi, linjeføring og stedlige 

forhold er av en art hvor det på disse stedene ikke går å kjøre med høy fart. Løypene 

videreføres på disse stedene med forskriftsfastsatt fartsgrense til 20 km/t. av hensyn til både 

sikkerhet og støy. 

Oteren 20 km/t 

Paras / Nymo 20 km/t 

Søreng i Kitdalen 20 km/t 

Hatteng 20 km/t 

Skibotn 20 km/t 

 

Steder der nedsatt fartsgrense fastsettes i forskriften framgår av vedlagt kart.  
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Støy – Skibotn 

 

Figur 27: Minsteavstand støy - Skibotn 

Skuterløype 
 

Figur 29: Bolig innenfor minsteavstand for støy 
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 Støy – Hatteng / Kitdalen 

 

Både ved Skibotn. Hatteng og Oteren ligger snøscooterløypen noen steder tett på 

minsteavstanden.  

Nederst i Kitdalen er det noen boliger som ligger like utenfor 60 meters sonen. Lenger oppe i 

Kitdalen følger løypa enten Kitdalselva eller de sideliggende områdene. Det blir færre boliger 

langs med løypenettet og ingen videre konflikt i forhold til buffersonen.  

Løypen ned mot Skibotn sentrum innfrir også minstekravet. Langs med E8 ved Myreng like 

ovenfor Skibotn sentrum krysser snøscooterløypen E8 og går et stykke langs med den 

eksisterende støykilden E8 mot Skibotn adskilt av fjellrabbe langs riksvegens østside.  

På vestsiden av E8 ligger det en enebolig om lag 50 meter fra snøscooterløypen. Mellom 

snøscooterløypen og boligen ligger E8.  

Skibotnløypa har en avstikker inn til Brennfjell Camping. Tilknytning til løypenettet er en viktig 

faktor for campingplassens driftsgrunnlag. Dette gjelder også de øvrige campingplassene om er 

knyttet til løypenettet i Storfjord kommune. Campingplassen på Hatteng ligger ved løypens 

startpunkt. En stor del av kundene fra både inn og utland bruker campingplassene som 

Figur 31: Minsteavstand støy – Hatteng / Kitdalen 
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utgangspunkt for snøskuterturisme. Det viser skuterløypenes betydning for denne næringen, jf. 

også Helligskogen fjellstues uttalelse til oppstartvarselet.   

 

Figur 33: Næringsområde ved Vaskeriveien, Oteren 

Skuterløype 
 

Næringsområde 
 

Figur 35: Minsteavstander støy - Oteren 
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Snøscooterløypa er plassert mellom Sommersetelva og Vaskeriveien. Ved gården Fjelldal hvor 

stigningen opp Mortensdalen begynner har man sørget for å trekke løypen tilstrekkelig lang bort 

fra gårdsbruket som ligger her.  

Langs løypen ligger det også noen «vognskjul el.» som ikke er hensyntatt. 

Boligene som er innenfor buffersonen ved Vassdal, Lundeng og Rognli ligger langs 

eksisterende støykilde kv. 1024 og privat adkomstveg åpen for alminnelig ferdsel.  

 

5.10.3 Støy i motbakker 

I motbakker langs traseen må man påregne at snøscootere som skal opp stigningene genererer 

høyere støynivå enn kjøring på flatmark eller nedoverbakke.  

Dette beskrives nærmere i SINTEF rapport 2017:00612 – Støy fra snøscooterløyper. Rapporten 

viser data hvor undersøkelser av støy fra snøscootere er gjort hhv. i flatt terreng (1), bratt bakke 

(2) og åpnet terreng (3).  

 

  

Figur 37: Lundeng / Rognli - boliger innenfor buffersone 
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 Sikkerhet 

5.11.1 Sikkerhet og løypedrift 

Snøskuterforeningene har GPS sporet løypenettet slik at linjen som tegnes i kartet gjenspeiler 
den reelle traseen. Når drifter sammen med kommunens saksbehandler og eventuell konsulent 
planlegger skuterløypenes linjeføring tas det flere sikkerhetsfaktorer i betraktning. Overordnede 
tema er mest relevante for ROS analysen mens planlegging på detaljnivå gjøres ute i løypa.  

Faren for snøskred står for en betydelig del av risikoen med å fastsette snøskuterløyper. 
Sammen med utrygg is på elver/vann og påkjøringsfarlige objekter nær løypen er dette 
faremomenter der risikoens kan reduseres med gode rutiner og planlegging.      

Ulykke pga. dårlig 

Linjeføring. 

Velt pga. topografi (tverrbratt og/eller 
skråbratt løypetrasé) 

Fall pga. topografi eller snøforhold 
(brattkant nær løypetrasé) 

Stigning/fall, helning på løypa og 
siktforhold mht. vegetasjon og 
bakketopper. Tilrettelegge for møtebredde 
spesielt i kurver og over bakketopper.    

Ulykker ved 

anleggsgjennomføring 

Anleggstiltak kan være hogst, merking, 
skilting oppkjøring og slådding av 
løypetraseen. Erfaring / 
erfaringsutveksling til uerfarne og yngre 
generasjoner.  

Ulykke pga. høy fart på snøskuter og 

fartsstrekninger 

Rette og flate langstrekninger over myrer 
og vann bidrar til at farten går opp. 
Stikking av myke løypekurver over disse 
stekningene vil kunne bidra til å redusere 
farten noe.  

Ulykke ved kryssing av bilvei. Løypedrifter må sørge for god sikt 
gjennom hele sesongen  

Ulykke 

snøskuter/skiløpere 

Spesielt knytet til faren for påkjørsel ved 
at skiløpere bruker snøskuterløypene til 
skigåing under værforhold når sikten er 
dårlig. Der skuterløype og skiløype 
krysser hverandre må det settes opp skilt.  

Ulykke ved kjøring nær og parallelt med 
bilvei 

Lys fra motgående snøskuter som kjører 
parallelt med bilveien kan villede 
trafikanter som ikke er vant med 
snøskutertrafikk  

Snøskuterfører kjører seg fast pga. dyp 
snø i løypa 

Ved store snøfall bør berørte løyper 
vurderes stengt til været har bedret seg 
og preparering er gjennomført.  
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5.11.2 Skredfare  

 
Løypene gjennom Kitdalen og Paradalen går gjennom utløsningsområder angitt i NVEs 
skredkart. Storfjord kommune har retningslinjer for stengning av de løypene hvor det kan gå 
skred. NVE anbefaler i sin generelle uttalelse til oppstartvarselet kommunene om å etablere 
løyper som kan være åpne/sikre selv under krevende værforhold slik at en unngår å legge opp 
til et omfattende system med skredfaglig personell og rutiner for varsling og stenging av traseer.  

Rutinene i Storfjord kommune bygger på varsling gjennom kommunens hjemmesider og fysisk 
stenging av løyper eller deler av løypene som har skredfare. I kartet ser man at løyper der hvor 
det ikke er fare for snøskred kan holdes åpne den tiden de skredfarlige områdene er stengt. Da 
må man sørge for tydelig merking der løypen er stengt. Storfjord snøskuterforening viser bla. til 
dette i uttalelsen til oppstartvarselet der det bes om at løypene nummereres mer 
hensiktsmessig etter der man normalt åpner og stenger forskjellige deler av løypenettet.   

Tross i at noen deler av løypenettet er innenfor utløsningsområder anses risikoen for å være 
tilfredsstillende sett i lys av Storfjord kommunes rutiner for åpning og stengning av løypene ved 
skredfare. Løypenes nye nummerering vil også gi bedre oversikt i sammenheng med stenging.  

Figur 39: Løypene og skredfarlige områder 
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5.11.3 Kjørefart og fartsgrenser 

Noen steder er det hensiktsmessig å skilte med nedsatt hastighet og gjøre fører oppmerksom 

på eventuelle farer. Ved Hatteng, Oteren og Skibotn er hensynet til både sikkerhet og støy 

utløsende for hastighetsnedsettelsen der enkelte boliger er like innenfor Miljødirektoratets 

minsteavstand på 60 meter fra løypen til støyfølsom bebyggelse. På disse stedene skal det 

skiltes fartsgrense på maksimalt 20 km/t.  

Ved Søreng i Kitdalen hvor løypa krysser den kommunale vegen ved biloppstillingsplassen / 

startpunktet er også farten regulert til 20 km/t.  

 

5.11.4 Vegstrekninger åpne for snøskuterkjøring 

Forskrift om bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg, Troms - fastsatt av Statens 

vegvesen, Regionvegkontoret 12.02.2003 åpner for kjøring med snøskuter på enkelte 

vegstrekninger i Storfjord kommune. Strekningene er ikke innarbeidet i løypeforskriften.  

 

5.11.5 Kryssing av offentlig veg 

Snøscooterløypene i Storfjord kommune har flere kryssinger av offentlig veg. 

Kryssingspunktene er vurderes mht. kravene til fri sikt jf. Statens vegvesens veileder 

«Snøscooter». Det stilles krav om trafikksikker utforming samt vedlikehold av disse gjennom 

vinteren f. eks ved at brøytekantene holdes nede. Dette må ivaretas i driftsplanleggingen. 

 Kysingssted   Løype Vegforvalter Veg nr.  ÅDT Fart FS 

1 Oteren Mortendalsløypa Statens vegvesen E6 / E8 2300 60 98 

2 Hattengveien  Kitdalsløypa TFFK Fv. 7930 800 60 84 

3 Kitdalsveien (Søreng) Kitdalsløypa Storfjord kommune Kv. 1022 Ingen 80 120 

4 Myreng v/ Skibotn Skibotnløypa Statens vegvesen E8 815 70 108 

5 Brennfjell leir Skibotnløypa Statens vegvesen E8 815 90 210 

6 Trollvikleiren Skibotnløypa Statens vegvesen E8 815 90 210 

 
Følgende legges til grunn for fri sikt.   

VDT: Vinterdøgntrafikk. VDT er en sesongbasert 
parameter som angir trafikkmengden i 
vinterhalvåret. Vi kan ikke se at det er trafikkdata 
for denne parameteren i vegkart.   
Kryssingsstedene innfrir kravene iht. Statens 
vegvesens veileder «Snøscooter» når ÅDT legges 
til grunn fremfor VDT. Avstanden L2 fra 
kjørebanekant til snøskuterføreres øyepunkt er 3 
m.  

Eksisterende kryssingssteder søkes videreført. Det etableres ikke nye krysningspunkt.   
Forholdet til fri sikt angitt i Statens vegvesens veileder «Snøscooter» er angitt på egne kart.  
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Sikkerhetstiltak ved veikryssing 

Fartsdempende kurvatur inn mot krysningspunktet 

Løypens linjeføring bør uformes slik at det oppnås en naturlig fartsdemping inn mot 

krysningspunktet. Ellers gjelder følgende:  

- Kryssing vinkelrett på vegen 

- Markering av krysningspunktet108 

- Skilting langs løypen før kryssingsstedet.   

- Krav til fri sikt 

- Snøscooter har alltid vikeplikt 

- Kryssingsstedet gjøres normalt ikke kjent for bilistene 

 

Vedlikehold av krysningspunktene gjennom vinteren 

Innkjøringsrampen må vedlikeholdes ved at brøytekantene må fjernes i løypa og holdes nede i 

sideområdene for å sikre frisikt og sikker kryssing på begge sider av vegen.  
 
En av kryssingene vises ovenfor. Her ser man at snøscooterløypen krysser normalt på 
riksvegen på en rett og oversiktlig strekning. Snøscooterfører har til en enhver tid vikeplikt for 
trafikk på den vegen som skal krysses.   
 
For at snøskuterløyper skal kunne krysse offentlig veg kreves det tillatelse fra vegeier. Sweco 
Norge AS forutsetter at tillatelse for eksisterende kryssingssteder har blitt gitt ved en tidligere 
anledning. 
 

  

Figur 41: Kryssing av E8 v/ Skibotn (Google street view) 
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5.11.6 Parkering ved offentlig veg 

Ved valg av plassering for startpunkter må kommunen påse at det settes av tilstrekkelig med 

parkeringsareal slik at det ikke parkeres på og ved veg som er åpen for alminnelig ferdsel. 

Parkeringsplassene må ha nødvendig manøvreringsrom og plass til oppstilte biler med 

tilhenger. Det må på disse stedene legges til rette for av- og pålessing av snøscootere slik at 

dette kan foregå på en sikker og oversiktlig måte.  

Storfjord snøskuterforening skriver i uttalelsen til oppstartvarselet: 

På store utfartsdager er det knapt med parkering på det mest populære startpunktene. Noe kan 

nok løses med skilting da det til tider er mye rar parkering.  

Det er hensiktsmessig å etablere nye parkeringsplasser langs løypenettet.  
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6 Risiko og sårbarhetsanalyse 

 Om ROS - analysen 

Vurdering av risiko og sårbarhet er satt sammen av fagspesifikke tema som er relevant for 
snøscooterløyper.  

ROS analysen konsentrer seg primært om overordnede faktorer som kan ha innvirkning på 
sikkerheten til de som kjører og andre.  

Analysen har som mål å sikre at forhold som kan 
medføre alvorlige konsekvenser ved skade på mennesker, miljø, økonomiske verdier eller 
samfunnsfunksjoner klargjøres, slik at omfang og skader av uønskede hendelser kan 
reduseres. ROS - analysen identifiserer hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere 
risikoen til et akseptabelt nivå, og danner grunnlag for de valgte løsningene og avbøtende 
tiltakene som inngår i endelig løsning. Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse 
skal inntreffe bygger på kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant 
informasjon. Listen er ikke uttømmende. 
 

 Bakgrunn for ROS - analysen  

DSB veileder – Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017) stadfester når det er 
krav til ROS – analyser som faller utenfor plan- og bygningsloven §4-3.  

Kravet til ROS-analyser etter § 4-3 gjelder alle planer for fremtidig utbygging i kommuneplanens 
arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Planer som faller utenfor plikten i § 4-3, vil 
likevel måtte utredes tilfredsstillende. Det kan bety at en ROS-analyse kan være nødvendig for 
andre arealplaner. I lovens formålsbestemmelse § 1-1 står det at konsekvenser for miljø og 
samfunn skal beskrives. I § 3-1, første ledd bokstav h) står det at det er en oppgave å «fremme 
samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig 
infrastruktur, materielle verdier mv.» Forvaltningsloven har også regler om forvaltningsorganets 
utrednings- og informasjonsplikt før enkeltvedtak i § 17 (gjelder for reguleringsplaner) og 
forvaltningsorganets utredningsplikt før vedtak av forskrifter i § 37 (gjelder for 
kommune(del)planer). 
 

 Analyseområdet 

ROS – analysen omfatter det geografiske området som er snøskuterløypens influensområder i 

utstrekning mellom startstedene Oteren, Hatteng og Skibotn og frem til grensepasseringen til 

Finland ved Kilpisjarvi og den nye løypeforbindelsen til Målselv kommune.      

Analysen tar for seg de faktorene som relaterer seg til bruken av løypene med hensyn til 

sikkerhet. Flere av temaene for en ordinær ROS – analyse dekkes av de spesifikke kravene til 

utredning som følger av motorferdselforskriften §4a.    
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 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 

Hendelse/situasjon Rel. Risiko Kommentar/tiltak 

1.   Sørpeskred og flomskred  Ja  
Risiko i smelteperioden utover våren. Ivaretas 
gjennom kommunens rutiner for stenging av 
løypene ved fare for skred.  

2.   Snøskred-/isras Ja  

Løypeforslaget går gjennom utløsnings- og 
utløpsområder for snøskred i Parasdalen og 
Kitdalen. Storfjord kommune har retningslinjer 
for stegning av løypene ved fare for snøskred.  

4.   Elveflom Nei  

Løypene krysser vassdrag og bekkeløp. 
Kitdalsøypa går også på isen et stykke oppover 
Kitdalselva. Økt vannføring og fuktighetsgrad i 
terrenget må påregnes under snøsmelting og 
ved lengre tids mildvær. Løypene stenges eller 
legges over til land før det oppstår fare på våren.       

7.   Vindutsatt Ja  

Løypen går enkelte steder i åpen topografi som 
normalt er mer eksponert for vind enn 
lavereliggende terreng. Dette gjelder spesielt 
delene av sammenbindingsløypa og 
Skibotnløypa på snaufjellet. Generelt er vinden 
sterkere i høyereliggende og åpent terreng. Ved 
kraftig vind/snøfokk stenges de utsatte delene 
av løypenettet. 

8.   Nedbørutsatt  Ja  
Ved store snøfall er aktuelt å stenge løypene til 
de er preparert på nytt.  

9.   Sårbar flora   

Temaet vurdert mht. naturmangfoldloven §§ 8-
12. Ingen spesielt sårbar flora som kommer 
under direkte påvirkning. Nærmere vurdering 
vedr. forekomster av viktige naturtyper og arter i 
vurdering etter NML.   

10. Sårbar fauna/fisk Ja  
Ingen kjente forekomster av spesielt sårbar 
fauna/fisk i influensområdet.  

11. Verneområder Ja  
Skibotnløypa ligger utenfor avgrensning 
Lullefjellet naturreservat. 

12. Vassdragsområder Nei  

Løypene går over enkelte elver / vann hvor 
tynn is, overvann og flere 
islag er forhold som kommunen og 
snøskuterforeningene må ha kontroll på før 
løypa åpnes og gjennom hele sesongen.  
Løypa må stenges evt. stikkes midlertidig om 
ved dårlig is. 

13 Fornminner (afk) Nei  Ingen registrerte funn. 
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14. Kulturminne/-miljø Ja  

Løypene berører ikke registrerte kulturminner. 
Området er unikt og svært verdifullt i landskaps- 
sammenheng mht. det store antallet 
krigsminner.  

15. Vei, bru, knutepunkt Ja  

Statens vegvesens gir retningslinjer til utforming 
jf. veileder for snøscooterløyper. Retningslinjene 
som er gitt av Statens vegvesen skal følges når 
løypen er åpen til en enhver tid. Drifter må ha 
kontroll og sørge for god frisikt, riktig 
rampeutforming og godt synlig skilting i løypens 
knutepunkter / kryss. Løypen krysser både riks- 
og fylkesveger samt kommunale og private 
veger. Tillatelsen til å etablere kryssing gis av 
vegeier.       

HENDELSE/SITUASJON REL. RISIKO KOMMENTAR/TILTAK 

16. Havn, kaianlegg Nei   

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei  
Ambulansetjenesten holder til på Skibotn. Røde 
kors ol. bør involveres som høringspart mht. 
ulykkesberedskap.  

18. Nødetater og oppsyn/kontroll Ja  

Redning ved ulykker eller skader pga. kjøring 
med snøscooter i løypene samt kontroll og 
ulovlighetsoppfølging av Politi og Statens 
naturoppsyn (SNO). Kommunen bør opprette 
dialog med nødetatene og SNO for å fremme 
samhandling i planleggingen av løyper.      

19. Kraftforsyning / høg og 
lavspent samt telefonlinjer  

Nei  

Ved store snøfall, spesielt snø med høyt 
fuktinnhold må det påses at ikke strøm- eller 
telefonlinjer blir hengende slik at det kan utgjøre 
fare for ferdende på snøscooter.  

20. Vannforsyning Ja  

Undersøkelser tilknyttet eventuelle 
drikkevannskilder ved løypene. Temaet bør 
belyses for bedre sikre at mulige 
drikkevannskilder blir fanget opp i 
høringsperioden. Gjelder spesielt der man har 
behov for å justere traseene.      

23. Område for idrett/lek Ja  
Mulig konfliktpotensial mht. støy. Løypene går 
ikke nær skoler / barnehager ol.   

24. Viktige områder for friluftsliv Ja  

Løypen berører friluftslivsområder. Temaet er 
omtalt i saksutredningen jf. 
motorferdselforskriften §4a. Løypen er vurdert 
mot kartlagte og verdsatte friluftslivsområder. 
Avbøtende tiltak som skilting og nedsatt fart bør 
gjøres for å ivareta hensynet til skiløyper.  

25. Vannområde for friluftsliv Ja  

Løypen passerer over eller i nærheten av vann 
aktuelle for isfiske. Tilretteleggelse for isfiske på 
utvalgte steder gjøres for løypens verdi, men 
skaper en viss risiko for forurensning av de 
utvalgte vannområdene for friluftsliv da i 
sammenheng med eventuelle ulykker hvor 
snøskuter går gjennom isen el.  
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26. Akutt forurensning Nei  

Løypa medfører transport av 
drivstoff i og på snøskuter. En viss fare for 
mindre søl og lekkasjer. Ulykker på islagte vann 
kan få konsekvenser for naturmangfoldet.  

27. Permanent forurensning Ja  

Utslipp i form av eksos kan føre til forringelser i 
markdekkets flora. Hardpakking av snø i løypen 
gir tregere plantevekst utover våren og 
sommeren.  

29. Støy fra snøskutere  Ja 

 

Bruken av løypene vil generere støy og økt 
bilkjøring til og fra løypens startsteder. 
Retningslinjene for støy planlegging av 
rekreasjonsløyper følges. 
Avbøtes med nedsatte fartsgrenser fastsatt i 
forskriften.    

30. Støy fra andre kilder Ja  

Uønsket støy generert fra snøscooterkjøring i 
løypene og trafikkstøy pga. økt bilkjøring til og 
fra løypenes ankerpunkter. Støy er utredet som 
eget tema. 

31. Forurenset grunn Ja  

Kan knyttes til fare for forurensing av 
drikkevannskilder som private brønner el. 
Floraen i markdekket eksponeres for flyktige 
organiske forbindelser (PAH). Dette gir lokale 
virkninger hvor konsentrasjonene utenfor 
snøskutersporet er små.      

32. Forurensning til sjø Nei  
Ikke relevant med mindre en eventuell 
forurensning finner sted i elvene langs 
løypetraseene som leder til sjø.  

35. Avfallsbehandling Ja  

Bruken vil kunne bety søppel fra brukerne ved f. 
eks rasteplass eller løypens startpunkter. Det 
bør tilrettelegges for noen søppeldunker og 
tømming av disse. 

HENDELSE/SITUASJON REL. RISIKO KOMMENTAR/TILTAK 

37. Fare for akutt forurensning Ja  
Hvis snøscooter går gjennom isen og forurenser 
vann/innsjø. Løypene legges ikke over vann 
som er drikkevannskilder. 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja  
Biltrafikk til/fra løypene kan føre til/bli utsatt for 
ulykker ved inn/utkjøring til løypens startpunkter 
eller ved av- og pålessing.  

45 Ulykke med    
      gående/syklende 

Ja  

Tiltaket kan føre til større risiko for trafikale 
hendelser mellom gående, biltrafikk og 
snøscootertrafikk spesielt ved løypens 
startpunkter.    

46. Ulykke ved anleggsarbeid Ja  
Hensyn til sikkerhet må tas når skuterforeningen 
stikker ut løypene og foretar kvisting/trefelling 
mv.     
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47. Ulykkespunkter Ja  

Farer ved kryssing av veg og farer i terrenget og 
kryssing av skiløyper. Viktige faktorer er 
opplysning i form av skilt og overholdelse av 
krav til sikt ved kryssing av veg. 

48. Sabotasje og terror Nei  
Føre var prinsipp må ivaretas.  
Tiltaket er ikke et naturlig terrormål.  

50. Naturlige terrengformer  
       som utgjør spesiell fare 

Ja  

Løypens vertikalkurvatur er til tider varierende. 
Gode rutiner for skilting av brattere opp og 
nedoverbakker som trenger økt gasspådrag vil 
ivareta temaet. Avbøtes med nedsatt fartsgrense 
i Parasdalen. 

51. Kollisjon med 
påkjøringsfarlige objekter i 
terrenget nær løypetrasé 

Nei  

Det er ingen åpne gruver eller sjakter i løypen 
eller dens umiddelbare nærhet.  
Influensområdet har et rikt omfang av historiske 
objekter fra krigen. Disse er hensyntatt 
underveis og er ikke til fare såfremt det kjøres i 
mekret løype. Kan utgjøre stor fare hvis det 
kjøres ulovlig ut av løypene, i områder som ikke 
er kartlagt.  

52. Snøskuterfører mister løypa 
pga. snøfokk eller 
whiteout 

  

Sammenbindingsløypa samt deler av 
skibotnløypa og parasløypa går i snaufjellet hvor 
sterk vind og snøfokk kan føre til whiteout. 
Avbøtes med stenging av løypa ved dårlige 
kjøreforhold.    
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7 Løypeplan og driftsforutsetninger 

 Kart over løypenettet 

 

  

Figur 42: Kart over snøskuterløypene 
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 Løypeinndeling 

Hovedløypene følger inndelingen angitt i gjeldende forskrift.  

Hovedløypene delt inn i mindre strekninger basert på steder hvor man lettere kan foreta 

stykkvise åpninger/stengninger på grunn av f. eks. skredfare eller snøforhold.  

1 Mortendalsløypa 

1.1 Lyngskroa – Mortendsdalen grustak 

1.2 Mortensdalen grustak – Signalnesvannet 

1.3 Signalnesvannet – Paras 

1.4 Paras – Breidalen kryss 

2 Parasløypa 

3 Kitdalsløypa 

3.1 Hatteng – Søreng i Kitdalen 

3.2 Søreng i Kitdalen - Čazajávri 

3.3 Čazajávri – Breidalen kryss 

4 Sammenbindingsløypa 

5 Skibotnløypa 

5.1 Gammelveien – Brennfjell leir 

5.2 Brennfjell leir – Trollvikleiren  

5.3 Brennfjell leir – Brennfjell camping    

5.4 Trollvikleiren – Moalkejávri 

5.5 Moalkejávri – Riksgrensen 

 

 Tilknytningsløyper 

2 Kitdalsløypa 

2.2.2 Kitdalsløypa – Alibergvannet   

2.2.1 Kitdalsløypa – Čazajávri 

5 Skibotnløypa 

5.1.1 Brennfjell Leir - Brennfjell Camping 

5.4.1 Skibotnløypa - Perskogen camping 

5.4.2 Skibotnløypa - Galggoutløpet 
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 Startsteder og brukerparkering 

Startsted 

Oteren v/ Lyngskroa 

Otertun  

Mortensdalen v/ grustak 

Rognli 

 

Hatteng sentrum 

Søreng i Kitdaen 

 

Skibotn skytterhus 

Brennfjell leir 

Brennfjell camping 

Perskogen camping 

Galgoutløpet  

Trollvikleiren 
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8 Bestemmelser i forskriften 

 Kjøretider 

Enkelte kommuner vedtar daglige åpningstider. Dette er mer vanlig blant kommuner i Sør- og 

Midt Norge som ikke har hatt løyper før gjeldende regelverk trådte i kraft i 2015.  

Slike åpningstider kan være hensiktsmessige å fastsette der løypene f. eks. kjøring i løypene 

har virkninger for folks nattesøvn.  

Løypene i Nord-Troms og Finnmark har historisk sett ikke vært omfattet av daglige åpningstider. 

På steder hvor bruksintensiteten i snøscooterløypene er svært høy, og løypene er korte med et 

«baneliknende» preg samtidig som dem ligger tett på bebygde områder vil det være kurant å 

vedta åpningstider over døgnet. På en annen side er slike restriksjoner krevende å håndheve 

og også mindre kurante i lange løyper i Nord-Norge som for det meste er i utmark.  

Kjøretidsbegrensninger utover sesongåpningstider kan virke hensiktsmessige for å ivareta 

hensyn til både dyreliv og reindrift. På en annen side må man vurdere hvilken annen kjøring sen 

kveld / nattestid har innvirkning i den store sammenheng. Løypene nede i tettstedene Oteren, 

Hatteng og Skibotn går alle i nærheten av eksisterende veginfrastruktur.  

 

 Rasting på snaufjellet 

Kommunen kan gi bestemmelser om rasting. Ved rasting er det bare kjøring rett ut fra løypa 

som tillates. Nasjonal forskrift §4a gir en anbefalt maksimumsavstand på 30 meter for rasting 

utenfor løypa.  

Vurderingene rundt friluftsliv er gjort med omhu til 300 meters grensen for rasting på snaufjellet. 

Vi viser her til fylkesmannens uttalelse, Miljødirektoratets brev og merknadene til §4a, som 

åpner for videreføring av praksisen med rasting inntil 300 meter fra løypene på snaufjellet og 

rasting på islagte vann utover 300 m. Rasting nyttes f. eks til aktiviteter som isfiske. Når man 

står på snaufjellet eller et islagt vann kan det være krevende å nøyaktig bedømme en avstand 

på 300 meter.     

I de åpne løypene i Nord-Troms og Finnmark har rasting i henhold til retningslinjer fra Klima- og 

miljødepartementet ut fra sikkerhetsmessige og praktiske grunner vært akseptert inntil 300 

meter fra merkestikkene i snaufjell og på islagt vann. Ut fra de særlige forholdene som gjør seg 

gjeldende i disse fylkene, som også har begrunnet de åpne snøscooterløypene her, vil 

departementet anta at denne praksisen bør kunne fortsette dersom den enkelte kommune 

ønsker det og nedfeller det i sine bestemmelser. 

De sikkerhetsmessige aspektene ved rasting nær løypen kan variere. Det kan være 

hensiktsmessig å tillate rasting et godt stykke ut fra løypen. På steder hvor det parkeres 

snøscootere kan rasting i kort avstand fra løypen medføre økt fare for påkjørsel. Samtidig kan 

belastningen for friluftsliv og naturmangfold bli større ved å tillate kjøring normalt ut fra løypa i 

en gitt avstand. Likevel knyttes rasting til pauser i kjøringen og det er vanlig å stoppe 

snøscooteren når man når bestemmelsesstedet for rastingen. Rasting er ofte korte pauser, men 

kan også nyttes til lengre stopp i forbindelse med f. eks. bålbrenning eller isfiske. Rastingen er 
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et brukssupplement til løypenettet som gir mulighet for pauser og aktiviteter som kan knyttes til 

utøvelsen av tradisjonelt vinterfriluftsliv. Dog er dette et omstridt tema hvor Stortingsmelding 18 

(2015-2016) presiserer at motorferdsel ikke omfattes av friluftslivsbegrepet hvorpå regjeringen 

med stortingsmeldingen om friluftsliv ønsker å fremme «samhandlingen mellom fysisk aktivitet 

og naturopplevelse».  

Fylkesmannen i Troms og Finnmark skriver følgende i sin uttalelse til oppstartvarselet: 

- Rastesone på hver side av løypene må fastsettes i bestemmelsene. Om dette ikke 

gjøres, gjelder en rastegrense på 15m til hver side av løypa 

- I Finnmark og Nord-Troms er det akseptert en rastesone inntil 300 m i snaufjellet og på 

islagte vann. Departementet har åpnet for at «300m-regelen» kan videreføres, gitt at 

den forskriftsfestes 

- Ved utredning av støy, friluftsliv, naturmangfold, reindrift mv., må rasteavstanden legges 

til grunn ved beregning av influensområdet 

 

 Rasting på islagte vann 

Rasting på islagte vann i forbindelse med isfiske er et viktig og samholdsskapende 

rekreasjonselement i sammenheng med bruken av løypene. Vannene som åpnes for rasting er 

knyttet til snøskuterløypene, ligger på snaufjellet og er ikke regulert. Vannenes influensområde 

er betraktet i sammenheng med vurderingen av løypene mht. naturmangfold og friluftsliv.  

Det berøres vann innenfor viktige og svært viktige friluftslivsområder, men disse ligger i 

tilfredsstillende god avstand fra friluftslivsområdenes attraksjonselementer og DNT hytter.  

 

 Rasting utenfor løypa under snaufjellet  

Det åpnes også for rasting under snaufjellet. Flere brukere liker å raste i skogsområdene langs 

med løypene under snaufjellet. F. eks er det å kunne stoppe og fyre opp et bål og grille pølser 

et viktig og samholdsskapene element som Storfjord kommune også ønsker å kunne tilby 

videre. Det tillates jf. forslaget til lokal forskrift rasting inntil 100 meter fra løypene under 

snaufjellet, men kun hvis «Rasting tillatt» vises på skilt. Kommunen kan også tillate en kortere 

avstand enn 100 meter der dette er hensiktsmessig. Hvis rasting under snaufjellet er kun tillatt 

hvis dette vises på skilt ute i løypene. Grunneiers samtykke må legges til grunn.    

 

 Fartsgrenser fastsatt i forskriften 

Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel 

gjelder. Maksimalt tillatt hastighet for kjøretøy i terrenget er 70 km/ time. Beltemotorsykkel med 

slede må ikke kjøres fortere enn 60 km i timen uten passasjerer og 40 km i timen med 

passasjerer. Kommunen kan sette ytterligere begrensinger innenfor denne rammen.  

På flere steder vil løypens linjeføring i terrenget gis med svinger og bakker innenfor vegetasjon 

og naturlige terrengformasjoner som bidrar til å begrense kjørehastigheten.  

I kortere avstand til bebyggelse, skiløyper eller bruer ol. er det hensiktsmessig å regulere 

kjørefarten med nedsatt fartsgrense. Dette gjelder spesielt der løypene ligger nærmere 
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støyfølsom bebyggelse enn minstekravet på 60 meter i miljødirektoratets veileder for støy og 

planlegging av snøscooterløyper.    

Ved kryssing av offentlig veg stilles det jf. Statens vegvesens veileder «Snøscooter» krav til full 

stopp med stoppskilt.  

Noen steder ligger løypene litt nærmere bebyggelse enn 60 meter. Her avbøtes forholdet med 
en forskriftsregulert fart på maks. 20 km i timen.   
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9 Drift av snøskuterløypene  

 Ansvarsforhold 

Daglig drifts ansvar for løypene er formelt lagt til kommunene. Noen kommuner setter opp og 

vedlikeholder løypene selv ved bruk av sine ansatte, mens andre kommuner benytter seg av 

frivillige organisasjoner. 

Storfjord kommune er løypeeier og har overordnet ansvar for skuterløypene. Kommunen kan jf. 

merknadene til motorferdselforskriftens §4a sette ut det praktiske arbeidet med drift og 

vedlikehold av løypene til andre aktører. Dette er gjerne lokale snøscooterforeninger eller 

bygdelag mfl.  

I Storfjord kommune driftes pr. d.d. løypenettet av kommunens to snøscooterforeninger 

«Skibotn snøscooterforening SMK» og «Storfjord snøscooterforening».  

 

 Informasjon  

Løpende informasjon knyttet til status for 

snøskuterløyper er et viktig sikkerhetsmessig aspekt. 

Er løypene åpne? Er kun deler av løypenettet åpent? 

Er det fare for skred i deler av løypenettet? Kanskje er 

det vann hvor isen har blitt utrygg siden siste 

oppdatering?   

På kommunens hjemmesider legges det ut 

informasjon om hvilke løyper som er åpne, hvilke som 

er stengt og hva som er årsaken til eventuell 

stengning. 

Når kommunen har satt ut det praktiske arbeidet til lag 

eller foreninger som står for preparering, 

vedlikeholdsarbeid og stikking av løypetraseene mv. 

foregår det en dialog mellom kommunen og de med 

ansvar i f. eks snøskuterklubben.  

Lag og foreninger har vanligvis en hjemmeside / 

Facebook-side el. hvor det plasseres informasjon 

relatert til klubben / foreningens daglige virke.   

 

  

Figur 43: Informasjon på kommunens 
hjemmeside 



  

   

 
 

79(80) 
 

STORFJORD KOMMUNE, FORSKRIFT OM SNØSKUTERLØYPER 

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 

 

 

JSN https://ntroms.sharepoint.com/sites/planogdriftsetatenfellesfiler/delte dokumenter/sto-drift/snøskuterløyper_scooterløyper/høring av forskrift/redigerte filer 
etter sak 37-20/3. forskriftsprosess og utredninger justert etter 37-20.docx 

 

 

re
p

o
0

0
1

.d
o

c
x
 2

0
1
5

-1
0

-0
5
 

 Forebyggende arbeid 

Ulykker må sees i lys av fasene før, under og etter at de skjer. Primærforebygging foregår før 

kjøring i løypene og fokuserer i hovedsak på det fysiske miljøet. 

Forskriftsprosessen brukes til informasjonsinnhenting, planlegging av traseer og veiing av 

hensynene kommune plikter å ta iht. nasjonal forskrift §4a.  

Løypedrifters rolle og medvirkning i planleggingen er svært viktig i arbeidet med å fastsette sikre 

og funksjonelle skuterløyper. Lag og foreninger som drifter løypene er gitt en sentral rolle i 

planleggingsarbeidet.  

- Videreformidling av erfaring 

- Informasjonsutveksling  

- GPS sporing  

 

9.3.1 Løypeplanlegging 

- Nedsatt fart på utfordrende strekninger  

- Analyse av veikryssinger  

9.3.2 Daglig drift 

- Hele systemet, løype, utforming og drift må tilrettelegges med utgangspunkt i 

brukerforståelse slik at løypesystemet blir logisk og lettlest. 

- Ikke for mye men tilstrekkelig, og samtidig ikke unødig mye informasjon 

 

9.3.3 Forebyggende arbeid i lag og foreninger 

Oppfordring til å holde seg til loven, implementering av sikkerhetsregler gjennom kurs i frivillige 

foreninger og bekjentgjøring av lovverket, infrastruktur og sikkerhetsforanstaltninger gjennom 

informasjon fra kommunen eller andre. Forebyggende arbeid bør også rette seg mot gruppen 

snøscooterkjørere i etterkant av ulykker med oppfordringer til å være risikofokusert og forholde 

seg til lover og regler for å dempe faren for ulykker. 

 

 

  



   

 
 

 

80(80) 
 
FORSKRIFT OM SNØSKUTERLØYPER 

30.10.2020 

 

 

 

 

re
p

o
0

0
1

.d
o

c
x
 2

0
1
5

-1
0

-0
5
 

JSN https://ntroms.sharepoint.com/sites/planogdriftsetatenfellesfiler/delte dokumenter/sto-drift/snøskuterløyper_scooterløyper/høring av forskrift/redigerte filer 
etter sak 37-20/3. forskriftsprosess og utredninger justert etter 37-20.docx 
 

 

10 Figurliste 

Figur 1: Gjeldende kart over snøskuterløyper i Storfjord ....................................................................... 9 
Figur 2: Gjeldende kart over snøskuterløyper i Storfjord ....................................................................... 9 
Figur 3: Løyper ved kommunegrensen til Målselv og Balsfjord kommune ............................................ 21 
Figur 4: Løyper ved kommunegrensen til Målselv og Balsfjord kommune ............................................ 21 
Figur 5: Skibotnløypa og Lullefjellet naturreservat ............................................................................... 22 
Figur 6: Skibotnløypa og Lullefjellet naturreservat ............................................................................... 22 
Figur 7: Kulturminner v/ Søreng ........................................................................................................... 23 
Figur 8: Krigsminner i Stordalen ........................................................................................................... 25 
Figur 9: Krigsminner i Stordalen ........................................................................................................... 25 
Figur 10: Reindriftens arealbrukskart (NIBIO kilden) ............................................................................ 26 
Figur 11: Skuterløypene og inngrepsfri natur ....................................................................................... 29 
Figur 12: Naturtypelokalitet ved Søreng i Kitdalen ............................................................................... 30 
Figur 13: Naturtype og løype ved Brennfjell ......................................................................................... 31 
Figur 14: Helningsforhold naturtype BN00093228 v/ Brennfjell ........................................................... 31 
Figur 15: Oversiktskart Naturtyper....................................................................................................... 33 
Figur 16: Malla naturreservat............................................................................................................... 44 
Figur 17: Løypene og verdsatte friluftslivsområder .............................................................................. 46 
Figur 18: Løypene og verdsatte friluftslivsområder .............................................................................. 46 
Figur 19: Løype v/ Balsfjord gr. ............................................................................................................ 50 
Figur 20: Svensk side ............................................................................................................................ 51 
Figur 21: Finsk side ............................................................................................................................... 51 
Figur 22: Golddahytta, Indre Troms (www.ut.no) ................................................................................ 52 
Figur 23: Breidalsgammen (www.lommekjent.no) ............................................................................... 53 
Figur 24: Skolehytta og skuterløypen gjennom Parasdalen .................................................................. 54 
Figur 25: Tur- og sommerfriluftsruter (rød linje) og skuterlølypene (blå linje)...................................... 55 
Figur 26: Hytter og friluftslivsmål ......................................................................................................... 56 
Figur 27: Minsteavstand støy - Skibotn ................................................................................................ 58 
Figur 28: Minsteavstand støy - Skibotn ................................................................................................ 58 
Figur 29: Bolig innenfor minsteavstand for støy ................................................................................... 58 
Figur 30: Bolig innenfor minsteavstand for støy ................................................................................... 58 
Figur 31: Minsteavstand støy – Hatteng / Kitdalen .............................................................................. 59 
Figur 32: Minsteavstand støy – Hatteng / Kitdalen .............................................................................. 59 
Figur 33: Næringsområde ved Vaskeriveien, Oteren ............................................................................ 60 
Figur 34: Næringsområde ved Vaskeriveien, Oteren ............................................................................ 60 
Figur 35: Minsteavstander støy - Oteren .............................................................................................. 60 
Figur 36: Minsteavstander støy - Oteren .............................................................................................. 60 
Figur 37: Lundeng / Rognli - boliger innenfor buffersone ..................................................................... 61 
Figur 38: Lundeng / Rognli - boliger innenfor buffersone ..................................................................... 61 
Figur 39: Løypene og skredfarlige områder .......................................................................................... 63 
Figur 40: Løypene og skredfarlige områder .......................................................................................... 63 
Figur 41: Kryssing av E8 v/ Skibotn (Google street view) ...................................................................... 65 
Figur 42: Kart over snøskuterløypene .................................................................................................. 72 
Figur 43: Informasjon på kommunens hjemmeside ............................................................................. 78 
 

file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940512
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940513
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940514
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940515
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940516
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940517
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940518
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940519
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940520
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940521
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940522
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940523
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940524
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940525
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940526
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940527
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940528
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940529
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940530
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940531
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940532
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940533
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940534
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940535
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940536
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940537
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940538
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940539
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940540
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940541
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940542
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940543
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940544
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940545
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940546
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940547
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940548
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940549
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940550
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940551
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940552
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940553
file:///P:/32412/10216762_Storfjord_Snøskuterløyper/000/06%20Dokumenter/01%20Beskrivelser/Beskrivelse%20dat.%2027.10.2020%20SISTE%20versjon.docx%23_Toc54940554

