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1. Rammer for arbeidet med forskriftsendring

Bakgrunnen for saken er to vedtak i kommunestyret: 

Vedtak den 15.05.2013 (sak 26/2013): 

1. Tana kommune vurderer å søke Fylkesmannen i Finnmark om endring av løype 8 i forskrift 
om snøskuterløyper i Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark § 1 av 09.04.2001. Det 
vurderes søkt om omlegging av løype 8 slik at den i forskriften blir beskrevet som følgende: 
Fra Storelva – langs østsiden av RRBD 9 i beitegrense – Stuorra Ilis.

2. Tana kommune ved MLU får i oppdrag å se nærmere på saken, og om der er andre løyper 
som bør endres før et endelig vedtak om søknad fattes av kommunestyret. 

Vedtak den 08.11.2012 (sak 83/2102): 

2. Tana kommune ved MLU må i 2013 også starte arbeidet med å finne bedre løsninger
for løype 5 Masjok. Løypestart ved Geainnušjohka og opp til høyda ved Geainnodatvárri,
er i dag en farlig ferdselsåre på snescooter på vinterstid. Alternativt bør man søke om å ta
i bruk den gamle traseen nord for dagens trasee, men der må man utbedre traseen på
sommertid, og det bes derfor at prosessen rundt dette kan starte snarest mulig.

3. Tana kommune ved MLU må i 2013 starte arbeidet med å finne bedre løsninger for den
åpne skuterløypa 2A som i Sirma går gjennom Reatkenroggi i Njuorgganvuopmi og
oppover. Dette er en meget vanskelig og farlig trase i forbindelse med møtetrafikk og
trygg løypeandvendelse. Den gamle løypa går ovenfor Njuorgganvuopmi og over fjellet
hvor det er mye lettere og enklere å ta seg frem. Det foreslås at begge traseene gjøres om
til lovlige traseer da det er vær og vind som avgjør hvilke som er best å bruke. Dette kan
løses ved et samarbeid med reindrifta.
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Når det gjelder øvrige behov for endringer (vedtakets punkt 2 den 15.05.2013) er tre forhold lagt 
til grunn: 
 Flere grunneiere meldt inn til kommunen at de trekker tilbake grunneiertillatelser (se kap.

2 nedenfor for en gjennomgang). Kommunen har ikke anledning til å åpne løyper uten 
grunneiertillatelser, slik at man har måttet vurdere nye løypetraséer i disse tilfellene.

 Videre er det flere løyper hvor dagens løypestikking og praksis ikke er i samsvar med 
vedtatt forskrift, herunder omstikkingsløyper i deler av sesongen. 

 I tillegg er det løyper hvor det er behov for endringer på grunn av at løypen krysser eller 
går langs offentlig veg. 

Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) fastsatte videre den 04.02.2014 (sak 6/2014) en 
tidsplan for arbeidet, samt overordnet formål med forskriftsendringen (vedtakets punkt 1): 

« Revisjonen omfatter strekninger på gjeldende løypenett hvor det av ulike årsaker er 
konkrete behov for endringer. Prosessen omfatter ikke en fullstendig revisjon av 
samtlige løyper og det samlede løypenettet».

Høringsperioden er fastsatt til 10. april- 10. mai 2014. 

2. Arbeidsprosessen forut før høring

Rundskriv T-1/96, Ot. Prp 48 (1983-84) og senere presiseringer til motorferdselsloven angir 
rammer for hvilke forhold som skal være vurdert i søknader om forskriftendring: 

 Grunneier har adgang til å forby eller begrense motorferdsel, slik at grunneiers tillatelse 
skal innhentes

 Løypene skal dekke reelle transportbehov, og bør legges slik at de gir atkomst til områder 
som har interesse for andre aktiviteter (f.eks fast bosetting, fiskevann, hytter, turgåing 
osv).  

 Løypene bør legges til ubrøytede veger og godt adskilt fra tradisjonelle skiløyper
 Løypene må ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften (MD-brev av 

12.06.97)
 Løypene må heller ikke legges i sårbåre naturvern- , vilt- eller friluftsområder, eller 

komme i vesentlig konflikt med andre interesser. Vurderinger etter naturmangfoldloven 
skal foreligge. 

 Der skuterløype krysser vei må det foretas trafikksikkerhetsvurderinger. Ved kryssing av 
riksveg eller fylkesveg må det foreligge godkjenning fra Statens vegvesen

 For skuterløyper som legges i tilknytning til bebyggelse må støyforholdene 
vurderes/utredes

 Sikkerhet ved bruk at løypa må være tilfredsstillende, både i forhold til snøforhold, 
skredfare, fare for dårlig is (råker), farlig helning og oversikt.

Av dette følger også at søknader om opprettelse/endring av løyper skal være grundig vurdert og i 
størst mulig grad avklart. Det legges vekt på å knytte løyper sammen over kommunegrensene. 

Med bakgrunn i dette har det vært gjennomført et forarbeid i forkant av høringen, i henhold til 
tidsplan fastsatt av MLU den 04.02.2014: 
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 Utviklingsavdelingen har ansvar for saksbehandlingen . Bygg- og anleggsavdelingen har 
ansvar for merking av løypene.Det har så langt vært gjennomført 3 arbeidsmøter mellom 
avdelingene og en befaring i felt. I arbeidsmøtene har man gått systematisk gjennom 
samtlige løypetraséer og drøftet aktuelle løsninger i forhold til rammene for arbeidet (kap. 
1). 

 En rekke grunneiere ble videre tilskrevet i desember 2013 angående grunneiertillatelser. 

 Det er innhentet foreløpig uttalelse fra reinbeitedistrikt 9 angående flere av forslagene. 

 Statens vegvesen er kontaktet angående godkjenning av krysningspunkter mellom vei og 
skuterløype. 

Det er ikke innhentet grunneiertillatelser fra Finnmarkseiendommen (FeFo) i forkant. FeFo er en 
stor grunneier og forslagene berører flere eiendommer. Kommunen legger derfor til grunn at 
FeFo får vurdere det samlete forslaget under høringen. 

Reindriftsnæringen har vurdert noen enkeltforslag så langt i prosessen, men bes om en samlet 
gjennomgang i forbindelse med høringen. 

3.  Prosess i etterkant av høringen

Etter at høringen er gjennomført og innspillene bearbeidet vil en søknad om endring i gjeldende 
forskrift fremmes for MLU og kommunestyret for endelig behandling (juni 2014, alternativt 
september). Søknaden sendes deretter videre til Fylkesmannen i Finnmark for endelig vedtak. 

4. Vurderinger og begrunnelse for forslagene per løypetrasé

Beskrivelsene nedenfor tar utgangspunkt i hvordan de ulike skuterløypene per i dag er 
forskriftsfestet. 

Løype 1 (Levajok-Leavvajávri): 
Denne løypen ble endret i 2013-forskriften og har derfor ikke vært særskilt vurdert fra 
kommunens side i denne omgangen. Levajok fjellstue har imidlertid fremmet forslag om en 
tilknytningsløype fra Leavvajávri over til nærmeste punkt ved Luostejokløypa i Porsanger. 
Fjellstuen begrunner forslaget i at man kunne fått flere besøkende fra Alta og Porsanger dersom 
disse løypene hadde blitt knyttet sammen. 

Forslaget er utenfor mandatet til denne revisjonsprosessen og vil innebære en økning i 
løypekilometer på mellom over 10 km i inngrepsfritt område/reinbeiteområde (reinbeitedistrikt 
13, 14 og 17).

RBD 13 har i brev til Tana kommune (5/3-2014) kommet med følgende merknad i saken: 

Styret for RBD 13 —Lagesduottar går helt imot skuterløype tilknytning mellom Tana og
Porsanger ved Levajok.
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Begrunnelse:
Distriktet viser til at distriktets vintersiidaene har måttet starte med reinflytting om våren til
sommerbeite så tidlige som i februaer måned allerede pga dårlig beiteforhold på vinterbeite
etter de seineste års endrede klimatiske forhold. Og de resterende siidaer flytter nordover i
april måned.

En slik omsøkte skuterløype vil dermed forlenge dagens løype som starter fra Leavajok og
frem til Leavajavri, og forlenges videre nord-vestover inn i Porsanger kommune område.
Denne forlengelsen av skuterløype vil i utgangspunkt berøre mest distriktets lovlige flytteleier
som går rett nordvest for Leavajavri. En slik tilknytning mellom løypene i Deanu gielda og
Porsanger kommune vil skape store utfordringer for vårflyttingen. Hele skuterløypa vil
dermed gå tvers gjennom distriktets flytteleier som benyttes om våren, og den framtidige
skutertrafikken vil kunne ut arte seg som en stengsel av dagens lovlige flytteleier.
Distriktet er redd for at det blir betydeligere større skutertrafikk på løyper som går over
kommunegrenser og løyper som har betydeligere større lengdestrekninger enn dagens løyper.
For øvrig henvises til Reindriftsloven om blant annet at lovlige flytteleier ikke tillates stengt.

Vurdering: 
Kommunen skal legge vekt på om løypen er til skade eller ulempe for reindriften. Området er 
som begrunnet ovenfor særlig viktig for RBD 13 i forbindelse med vårflyttingen. Det er også 
høst- og vinterbeiteområde for RBD 17. Det er ikke aktuelt å utrede dette løypeforslaget 
nærmere.

Løype 2A (Sirbma-Bajimuš Lavdnjusjávri)

a) Omlegging ved Gáritoaivit:
Mandatet fra kommunestyret (08.11.2012) var å utrede bedre løsninger for løype 2A gjennom 
Reatkenroggi i Njuorgganvuopmi og oppover på grunn av en vanskelig og farlig trasé ved 
møtetrafikk. Alternativet er en eldre trase (omstikkingsløype) over Gáritoaivit (se kart 
nedenfor). 

RBD 9 skriver følgende om saken i en foreløpig uttalelse fra 09.12.2013: 

« Omlegging Garitoaivi: Denne saken har vært nøye drøftet på et åpent folkemøte i Sirbmá i regi 
av bygdelaget. Alternativet her om en fast endring vil føre til at løypa går tvers gjennom 
beiteområdet, og således føre til at den muligens må stenges oftere. Folkemøtet var enig om at
man heller ønsket en omstikking på vårparten. (problemet med dagens trase gjelder stort sett på 
våren). Det er positivt om omstikkingen forskriftfestes. Ang. tidsfesting vil det føre til en mindre 
fleksibel ordning, og RBD 9 ser det som bedre for alle parter om det etableres en rutine men at 
RBD 9 melder i fra til kommunen straks flokkene flyttes ut av området, og da vil løypen kunne 
omstikkes umiddelbart». 

      Videre kommer Sirma bygdelag med følgende uttalelse (styremøte 11.12.13): 

« Angående den årlige omstikkingen som bygdelaget har stått for: Bygdelaget ønsker at denne 
ordningen forskriftsfestes. Bygdelaget ønsker IKKE at løypa endres, omstikkingen har vært en 
ordning til alles beste og ønskes videreført».
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Vurdering: Omstikkingsløypen må forskriftsfestes for å være i henhold til lovverket, men det 
innebærer ikke at den øvrige løypen ikke videreføres. For å komme de ulike innspillene fra 
bygda i møte foreslår kommunen at omstikkingsløypen på våren forskriftsfestes i tillegg til 
gjeldende løype. Vi ber om flere innspill på om begge løyper skal holdes åpne samtidig, eller 
om at det tas inn i forskrift at det er kun en av dem som er åpen til enhver tid. Dersom begge 
løyper holdes åpne samtidig innebærer det en økning i løypekilometer i Tana kommune på 
9,6 km. 

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende løype over Gáritoavit, 
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder, 
fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye 
traséforslaget.

    
Kart over 
omstikkingsløype ved 
Gáritoaivit (ny 
løypekm.= 9,6 km)

b) Omlegging ved løypestart i Sirma: 
Der hvor løypa går på starten kan det være vanskelig å kjøre, så i stedet kjører folk
på veien. Det er i utgangspunktet ingen andre alternativer enn dagens løype eller veien. Det er 
av trafikksikkerhetshensyn lite aktuelt å legge en ny løype etter veien. Konklusjonen er derfor 
at dagens løypetrasé bør beholdes. Utfordringen med at brukere kjører på veien i stedet for i 
løypen må eventuelt løses gjennom bedre merking/andre tiltak.

Løype 3A (Båteng- Gurteluoppal)

a) Løypestart i Båteng: 

I Båteng er tillatelsen til eksisterende skuterløype over eiendom 10/48 trukket tilbake. 
Kommunen sendte derfor i desember 2013 på høring et forslag til ny trasé i samme område (se 
kart nedenfor). Det ble ikke gitt nødvendige grunneiertillatelser til denne traséen. 
Det har tidligere vært gjennomført grundige prosesser for å finne andre forbindelser fra Tanaelva 
gjennom Båteng, men dette har ikke lykkes. 
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Forslag til ny løypetrasé ved Båteng som 
er utredet, men hvor det mangler 
grunneiertillatelse. 

Kart over ny løypeforbindelse fra boligfeltet, 
Båteng. Total reduksjon i løypekm.: 0,8 km. 
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Med bakgrunn i dette foreslår Tana kommune derfor å opprette en ny forbindelse mellom løype 4 
i Hillagurra og løype 3A ved Båteng, som gir forbindelse til Tanaelva (se nedenfor). Bygdefolket 
i Båteng får videre ny forbindelse til løype 3A fra det kommunale boligfeltet (se kart nedenfor), 
men ingen direkte forbindelse til løypen på Tanaelva. Ved løypestarten planlegges en 
parkeringsplass. Parkeringen samordnes med en snuplass som allerede planlegges i forbindelse 
med brøyting. 

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende omleggingen i Båteng, 
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder, 
fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye traséforslaget.
Forslaget berører ikke inngrepsfrie naturområder. 

Kommunen ønsker imidlertid innspill i forhold til hvordan en ny løypeforbindelse kan innvirke 
på nærliggende bebyggelse, blant annet i forhold til støy og sikkerhet. 

2) Jeakkaš:
Det er utfordrende kjøreforhold i området pga. myr, særlig om våren. Kommunen ønsker 
imidlertid ikke en endring av løypene her. Det er vanskelig å finne en annen trase pga. mye skog. 
Det framheves at når alt er tint, så er det uansett uframkommelig og løypene bør stenges. I disse 
periodene kan Sirma løypen benyttes som alternativ. 

3) Kryss ved Gárppejohguolbba:
I krysset ved Gárppejohguolbba går bekken tidlig opp slik at løypa må stenges. Det er ikke 
aktuelt å endre selve løypetraséen her. Det må gjøres et inngrep for å løse problemet, enten hogge 
skog eller bygge en bru. Saksbehandling i forhold til søknad om tillatelse til bygging av bru 
pågår. 

4) Oađašanalaš (Soavelljávri)
Det en endring ved Oađašanalaš (Soavelljávri) (se nedenfor). Formålet med endringen er å få en 
mindre ulendt og lunere trasé. RBD 9 har uttalt seg i saken og hadde ingen merknader.  

Kart som viser foreslått endring 
ved Oađašanalaš (Soavelljávri)
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Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende løype over Oađašanalaš, 
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder, 
fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye traséforslaget.

Ny løypeforbindelse mellom Båteng og Hillagurra: 
Nytt løypeforslag framgår av kartet nedenfor: 

Ny løypeforbindelse Hillagurra-Båteng. 
Økning i antall løypekilometer: ca. 4 
km. 

En berørte grunneiere har gitt tillatelse til løypa, samt at det er sendt ut et ytterligere brev med 
forespørsel om grunneiertillatelse. 

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase, jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen 
kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder eller  fredede kulturminner som blir berørt 
av det nye traséforslaget. Det er imidlertid observert en rødlisteart (nær truet) insektart i området 
ved traséen (huldresmeller, Diacanthous undulatus). Denne arten utvikles under tykk bark på 
liggende stammer av bla. bjørk, og er dermed en karakterart for gammel skog. Da etableringen av 
skuterløypen ikke innebærer fjerning av gamle trestokker og hogging av skog, så vurderer 
kommunen at arten ikke vil påvirkes av den nye skuterløypen. 

Forslaget berører ikke inngrepsfrie naturområder, men går i ytterkanten av et slikt område ved 
Mihkiljeaggi. Det er forsøkt å ta hensyn til dette ved å legge løypen så langt vest som mulig ved 
Mihkiljeaggi. 

Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Det vises til vedtak i kommunestyret i 2012 hvor administrasjonen bes om å finne bedre 
løsninger fra løypestart ved Geainnušjohka og opp til høyda ved Geainnodatvárri, eventuelt 
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vurdere å ta i bruk den gamle traséen (ved tidligere vannverk) nord for dagens trasé. I tillegg er et 
traséforslag langs gammel traktorvei vurdert (se kart nedenfor). 

Masjok vannverk A/L har i 2011 sendt inn en bekreftelse til kommunen på at vannverket benytter 
grunnvannsbrønner og at «en eventuell omlegging av skuterløypen ved Geinosjok ikke på noen 
måte vil påvirke drikkevannet vårt». 

Sette inn kart med kommentarer

Vurdering: 

Vurdering ikke klar

Løype 7 (Ifjordfjellet):

a) Løypestart fra Sjursjok: 
Dagens trasé som merkes er ikke i samsvar med forskrift. Videre så går den vedtatte løypen 
hovedsakelig langs hovedveien fra Sjursjok til Storelva. Statens vegvesen har i brev til Tana 
kommune den 11/3-2014 opplyst at man av trafikksikkerhetshensyn ikke tillater offentlig 
skutertrafikk på riksveger eller fylkesveger. Eksisterende skuterløype må derfor flyttes.

Det er så bratt i området at det ikke finnes noen alternativ trasé. De nederste delene av løypen må 
derfor utgå, noe som i praksis innebærer hoveddelen av løypen. Det må vurderes om løypestart 
blir fra Gillaš eller fra Storelva. Av hensyn til krysningpunkt med vei samt parkering foreslår 
kommunen at løypen starter ved Storelva (se kart nedenfor). Dette innebærer at løypen faller bort 
på en strekning på om lag 12 km. 

Løype 7: Forslag til strekning 
som utgår (ca. 12 km). 
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b) Ny løype fra Vestertana til Geassájávri (Sommervann)?
Som ledd i saksbehandlingen har det vært kontakt med hytteeiere i Sjursjok. Det har blitt ytret 
ønske om at løypen som blir borte på grunn av Ifjordveien erstattes med en forbindelse fra 
Vestertana til Geassájávri (Sommervann) etter traktorløypen ved Heargečohkka. Saken har vært 
til en foreløpig vurdering hos RBD 9. De sier følgende i sin høringsuttalelse: 

« RBD 9 vil på det sterkeste gå i mot forslaget. Området er sentralt både under parring, 
førjulsvinteren og våren. Løypeforslaget vil føre til mye konflikt, da en løype her vil
måtte kreves stengt store deler av sesongen. Områdene Šuošjokskaidi-Čohkaláš er RBD 9 
avhengige av som beiteområder på våren, og da må rein absolutt ha ro rett før flytting og 
kalving. Området er og sentralt høstbeite, frem til ut i januar. Parring foregår og i det 
området. Området er også nødvendig som oppsamlingsområde ved flyttinger». 

Vurdering: Kommunen skal legge vekt på om løypen er til skade eller ulempe for reindriften. 
Området er som dokumentert ovenfor særlig viktig for RBD 9. Det er derfor ikke aktuelt å utrede 
dette løypeforslaget nærmere. 

Løype 8 (Storelva- Stuorra Ilis): 
Kommunestyret vedtok den 15.05.2013 at kommunen skulle vurdere endring i løype 8 slik at den 
går fra Storelva- langs østsiden av RBD 9 i beitegrense- Stuorra Ilis. 

Det er foreløpig innhentet uttalelse fra RBD 9 i saken (datert 09.12.2013):

«Vedtak: Styret i RBD 9 anbefaler ikke foreslåtte endring.

Bakgrunn: Den gang distriktsgrensene ble fastsatt var det sentralt å ta hensyn til 
vannskiller. Det er grunnen til at grensen går langs elvene og vann. RBD 9 ønsker ikke at 
skuterløypa endres til å gå over Divgaoaivi, da den da vil gå tvers gjennom naturlig 
avgrenset beiteområdet slik flokken beiter. RBD 9 bruker området store deler av vinteren, 
og området er spesielt viktig førjulsvinter og vår. Styret sender også med et kart som viser 
den planlagte gjerdetraseen, kommunen bør ta det også med i vurderingene. RBD 9 er i 
mot foreslåtte endring. Styret kjenner til bakgrunnen for endringsforslaget, og har 
forståelse for ønsket om å legge løypa ut av RBD 13, noe som i stor grad skyldes ønske 
om forlenget åpning på våren. RBD 9 vil heller foreslå at kommunen vedtar en 
omstikking om våren, etter at RBD 9 har flyttet nordover til sommerbeite».

Vurdering: Kommunen skal i sin vurdering vektlegge om løypeendringene er til «vesentlig skade 
eller ulempe» for  reindriften. For RBD 9 vil en omlegging være til ulempe i høst-vinterperioden, 
mens dagens løype kan skape problemer for RBD 13 på våren (som har vårbeiter i området). Det 
innebærer at dagens løype bør videreføres, da det er denne løsningen som er til minst ulempe for 
reindriften samtidig som den kan holdes åpent i lengst periode for allmennheten. 
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Videre vil det planlagte reingjerdet gå langs distriktsgrensene. For å unngå problemer i forhold til 
gjerdet er den en fordel at skuterløypen ikke krysser distriktsgrensene. Med bakgrunn i det 
planlagte reingjerdet vil kommunen heller ikke foreslå en egen «omstikkingsløype». 

Løype 9 (Tanaelva)

a) Strekningen Levajok- Sirma
På grunn av dårlige isforhold har ikke strekningen Levajok-Sirma vært åpen de siste årene. 
Med bakgrunn i dette er det foreslått at løypen legges på land. Aktuell trasé er 
hundeløypetraséen som brukes under Finnmarksløpet (se kart nedenfor), men med mindre 
justeringer for å legge løypen innenfor kommunegrensen. En eventuell omlegging vil 
medføre at antall løypekilometer økes med 20 km. I og med at løypen omlegges i svært stor 
grad og omfatter en helt ny løype vurderes forslaget til å falle delvis utenfor mandatet til 
denne prosessen. 

Dagens trase for 
Finnmarksløpet, Levajok-
Sirma.

Vurdering: 
Løypeforslaget må vurderes i forhold til om det medfører «vesentlig skade eller ulempe» for 
reindriften. Løypen går gjennom vinterbeitet til RBD 9 og høstbeite for RBD 13. Løypen går 
videre gjennom et større inngrepsfritt område. Løypen går også høyt i fjellet, og sikkerheten ved 
dårlig vær og kjøreforhold vurderes ikke som god. De samlede ulempene ved forslaget vurderes 
til å være vesentlige. Forslaget fremmes derfor ikke som del av høringen, men reindriften og 
andre høringparter bes om innspill og merknader. 

b) Tilførselsløyper til Tana bru

I dagens forskrift er det kun en av tilførselsløypene til Tana bru som er forskriftsfestet. Løypen i 
sør (17B) må inn i forskriften dersom den skal videreføres (se kart nedenfor). For øvrig regnes 
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ikke løypenettet inne i Tana bru som utmark, og er derfor ikke gjenstand for vurdering i denne 
sammenheng. 

Statens vegvesen har i brev til Tana kommune den 11/3-2014 godkjent krysningspunktet 
skuterløype og offentlig veg under forutsetning av bla. at krav til avkjørsler i Statens vegvesens 
håndbok 017, kap. C.3.4. overholdes.  

Kart over løypenettet i Tana 
bru. Tilførsesløype 17 B i 
sør foreslås forskriftsfestet. 
Økning i antall løypekm: ca. 
0,5 km.

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende ny tilknytningsløype ved 
Tana bru jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede 
områder, fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye 
traséen. 

Løype 10A (Austertana- Ridovei bru)
Ved løypestarten ved Čammajohka er det trukket tilbake en grunneiertillatelse. Øvrige 
grunneiere er kontaktet, samt at kommunen utførte en befaring i området den 10/12-2013. 
Det eneste alternativet dersom løypen skal videreføres fra starten er å følge Geaidnojohka fra 
veien mellom eiendom 27/61 og 27/1/17 (FeFo- grunn) og deretter følge traktorspor opp fjellet til 
man kan krysse Čammajohka tilbake på eksisterende løype 10 A. 

Forslaget er ikke nærmere utredet på nåværende tidspunkt. Administrasjonen har lagt til grunn at 
det vil kreve mye ressurser å utrede ny trasé, samt til å tilrettelegge for bruk gjennom hogging av 
skog osv. Forslaget er videre lite gunstig da løypen etableres midt i et boligområde, med de 
støyproblemer dette kan medføre. 

Det foreslås derfor at løype 10 A fra Ridovei forkortes og kuttes fra krysset med 10 B, over 
Leirpollen og Julelvmunningen og fram til Bil og Maskin (se trasé merket med rødt nedenfor). 
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Løype 10A: Løypetrase som foreslås tatt ut av forskrift
(4 km. innkorting). 

Løype 13 og 10 C (Austertana): 
Dagens stikking gjennom bygda Austertana er ikke i samsvar med gjeldende forskrift, men vil 
dersom den innføres innebære en reduksjon i antall løypekilometer (om lag 7 km). Kommunen 
har innhentet grunneiertillatelser fra eier av eiendommene 30/53 og 30/71 til omlegging av 
løypen. I tillegg er det behov for tillatelse fra FeFo (eiendom 30/1) og fra en øvrig grunneier 
(under arbeid). 

Forslag til forbindelse mellom løype 13 og 
løype 10 A i Austertana (1,3 km. økning). 
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Tilsvarende som for løype 10 A foreslås flere løypekilometer utelatt (se kartene nedenfor). Løype 
13 B på Julaelva utgår, samt løype 13 mellom Hanaelva og Basávžžejohka. 

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase, jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen 
kan ikke se at det finnes vernede områder, fredede kulturminner eller prioriterte/truede/fredete 
arter som har sine leveområder ved det nye traséforslaget.

Statens vegvesen har videre i brev til Tana kommune den 11/3-2014 godkjent krysningspunktet 
skuterløype og offentlig veg under forutsetning av bla. at krav til avkjørsler i Statens vegvesens 
håndbok 017, kap. C.3.4. overholdes.  

Kart over løypekilometer som 
foreslås tatt ut av forskrift (8,2 km 
innkorting). 

Løype 12 (Austertana-Harrelv)

Kart over forslag til løypeendring, Harrevann 

Det er kommet inn en henvendelse fra Sandlia og 
omegn bygdelag om at man ønsker løypen flyttet til 
østsiden av Harrevann, langs eksisterende kjørespor. 
Pga. dårlig is i påsketider og enkelte år, er isen dårlig slik 
at en ikke kan kjøre over Harrevannen på vinteren i 
skutersesongen.

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase 
vedrørende endringen i løypen ved Harrevann 
jf.naturmangfoldsloven § 8. Det finnes ikke fredete 
kulturminner på eller ved det nye traséforslaget. Når 
det gjelder rødlistearter så har Harrevann en bestand av 
oter (fredet art, kategori «nær truet», ikke-prioritert 
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art). En flytting av løypen til elvebredden vurderes til ikke å ha noen innvirkning på oteren. 
Betydningen av Harrevann som yngleområde for fugl har heller ikke relevans i denne 
sammenhengen, da det dreier seg om vintertrafikk. Kommunen vurderer derfor at forslaget om 
flytting av løypen bør gjennomføres. 

Løype 13  mellom Luftjok og Austertana
Utfordringene på denne løypen omhandler to ulike lokaliteter, som er beskrevet hver for seg 
nedenfor. 

a) Løypetraséen ved Søndre Luftjok: 
Ved Søndre Lutftjok går dagens løypetrase langs kommunal vei, gjennom ett gårdstun og 
for øvrig i nær tilknytning til øvrig bebyggelse. Av sikkerhets- og støyhensyn har 
kommunen derfor hatt et ønske om å endre løypetraséen. Det ble i desember 2013 
oversendt et forslag om løypeendring til en rekke grunneiere (se kart nedenfor), men vi 
har ikke fått de nødvendige grunneiertillatelser til å endre løypen. Det finnes ikke 
alternative traséer, slik at man må enten beholde eksisterende løype eller legge ned 
løypeforbindelsen gjennom bebyggelsen ved Søndre Luftjok og ned til Tanaelva. Det er et 
generelt forbud mot bruk av snøskuter på offentlig veg i Finnmark (forskrift om bruk av 
snøskuter på offentlig veg i Finnmark), men hvor Luftjokdalen er unntatt. 

Kommunen har videre gjennom denne prosessen fått inn klager fra grunneiere på grunn av 
støy fra eksisterende skuterløype. 

Løype 13: Trasé gjennom Søndre Luftjok som er utredet, men hvor det mangler 
grunneiertillatelser. 

b) Trasé gjennom Hanadalen: 
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Ved særskilte vær og føreforhold kan det oppstå store snøras i Hanadalen. Det har i årenes 
løp gått mange store ras i området. I NVEs skredatlas er strekningen oppgitt som 
«aktsomhetsområde». Lokalbefolkningen har imidlertid vært påpasselig med å informere 
kommunen slik at løypene er blitt stengt i rasfarlige perioder. Det finnes ikke alternativer til 
den rasfarlige traséen. Den må enten opprettholdes som i dag eller legges ned.

I forbindelse med høringen ber Tana kommune om innspill på om hele eller deler av løype 13 
bør legges ned av sikkerhetshensyn (trafikk og/eller skredfare) og på grunn av støy ved 
bebyggelse (gjelder Søndre Luftjok) jmf. forholdene beskrevet ovenfor. 

Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
På løype 14 har det vært i bruk en omstikkingsløype på våren, av hensyn til reindriften (se kartet 
nedenfor). Denne må forskriftsfestet for å være lovlig.

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende omstikkingsløypen, 
jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede områder, 
fredede kulturminner eller prioriterte og/eller truete arter i tilknytning til det nye traséforslaget.
Det er observert jerv i området ved på sør- og nordsiden av Jussávadda. Kommunen legger til 
grunn at det ikke vil ha vesentlig betydning for jerven hvordan selve løypetraséen legges så lenge 
det allerede eksisterer en løype i området. Vi kan heller ikke se at forslaget legger til rette for økt 
skutertrafikk i området. Kommunen forutsetter at de to løypene ikke er åpne samtidig. 

Omstikkingsløypen går inne i inngrepsfritt område, men det gjør også eksisterende løype. 

Løype 14: Omstikkingsløype til bruk på våren. 
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Ny løypetrasé Arctic trail (Skiippagurra til kommunegrense Nesseby). 

Det har over mange år vært arbeidet med en skuterløype forbindelse fra Tana og over til 
Nesseby. Det har vært vanskelig å finne en egnet trasé i området fra Tana bru til Skiippagurra 
(Korselva), da det ikke er gitt tillatelser fra grunneiere. 

Siste alternativ som er undersøkt er oppkjøring fra Tanaelva over Mestas (37/220) og Statens 
vegvesens eiendommer (37/76)(se kart nedenfor). Statens vegvesen har allerede gitt tillatelse 
(datert 27/1-2014). Mesta har opplyst om at de skal selge eiendommen for videre regulering til 
boligformål, og vil derfor ikke gi grunneiertillatelse til løypen. Saken legges fram for høring nå, 
med forutsetning om at eiendommen bli solgt videre og at ny eier avgir grunneiertillatelse. 
Kommunen vil ikke kunne ta denne løypen inn som del av søknad om forskriftsendring dersom 
forholdene ovenfor ikke er avklart innen saksbehandlingsfristen til MLU og kommunestyret i 
juni. 

Forslag til trasé mellom hovedveien og boligfeltet i Skiippagurra er gitt i kartet nedenfor. Av 
hensyn til reindriften er det ikke aktuelt å legge løypen lenger fra bygda enn det som foreslås. Av 
samme hensyn er traséen fra Skiippagurra til kommunegrensen lagt så nære hovedveien som 
mulig, men så langt unna at den ikke er synlig fra veien.

Det vil bli tilrettelagt for tilknytning til løype fra hyttefeltet ved Seidafjellet. Statens vegvesen har 
gitt en foreløpig godkjenning av krysningspunktet på vegen mot Polmak (befaring datert 14/6-
2013).  Videre vil det bli tilknytning til boligfeltet i Skiippagurra via kommunens eiendom 37/55 
ovenfor Dows spisested.  Statens vegvesen har i brev til Tana kommune den 11/3-2014 godkjent 
også dette krysningspunktet, men da under forutsetning av bla. at krav til avkjørsler i Statens 
vegvesens håndbok 017, kap. C.3.4. overholdes.  
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Skuterløypen vil krysse skiløypen til Skiippagurra bygdelag på et punkt. Det er foreløpig ikke 
foretatt noen grundig vurdering av dette krysningspunktet. Tana kommune ber om innspill i 
saken. 

Oversiktsbilde. Skuterløype 
(Arctic trail) fra Skiippagurra 
til kommunegrensen Nesseby

Detaljkart: Arctic trail ved 
Skiippagurra. 
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Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende ny tilknytningsløype ved 
Tana bru jf.naturmangfoldsloven § 8. Kommunen kan ikke se at det finnes registrerte vernede 
områder eller prioriterte/truede/fredete arter i tilknytning til det nye traséen. Løypen går utenom 
inngrepsfritt område. 

Det er et større fangstgropanlegg i nærområdet, men på høydedraget ovenfor der hvor løypen 
skal gå ovenfor Stuorrarohtu. Disse kulturminnene vil dermed ikke være berørt av løypen. 

Løypen vil videre krysse trekkvei for elg mellom Guollejávri og Cuoppoláddot. Forholdet er 
problematisk, da løypen vil medføre forstyrrelser for elgen. Samtidig vil reindriften berøres og 
være utsatt for forstyrrelser dersom løypen trekkes lenger bort fra E6. Tana kommune har derfor 
konkludert med at løypeforslaget fremmes ned de konsekvenser dette vil ha for elgtrekket. Det 
foreslås at løypen på dette punktet legges ved høyspentlinjen. 

5. Endringer i antall løypekilometer
I følge rundskriv fra Miljøverndepartementet til Fylkesmannen i Finnmark datert 17.02.2014 så 
legger departementet til grunn at det «eksisterende løypenettet i Nord-Troms og Finnmark er 
omfattende og at det ikke bør utvides ytterligere». Departementet legger til grunn at prinsippet 
kan fravikes i konkrete tilfeller når det gjelder sammenknytning av løyper over kommunegrenser 
og til Finland. 

Med bakgrunn i dette er det foretatt en foreløpig beregning av endringer i total antall 
løypekilometer med forslagene som nå ligger inne (se tabellen nedenfor). De strekningene hvor 
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samlet løypestrekning i liten grad endres er ikke tatt med her. Resultatet viser en reduksjon på 13, 
2 km. dersom omstikkingsløypene ikke regnes med. Dersom samtlige løypeendringer regnes med 
blir det en økning på 5,9 km. Dette tilsvarer det samme kilometerantall som den nye løypen 
mellom Skiippagurra og kommunegrensen til Nesseby. 

Traséendring Endring i km.
Ny løype Hillagurra-Båteng       + 4 
Løype 3A ved Båteng - 0,8
Løype 7 Ifjordfjellet: Sjursjok- Storelva - 12 
Løype 17, Tana bru       + 0,5
Løype 10 A, Čammajohka - 4 
Løype 13, Austertana - 8,2 
Tilknytning mellom løype 13 og 10A , 
Austertana

      + 1,3

Arctic trail, Skiippagurra til grense Nesseby       + 6 
Totalt - 13, 2 km
Omstikking Gáritoaivit       + 9,6
Omstikking Skidalen       + 9,5 
Totalt med omstikkingsløyper + 5,9 km.

6. Konklusjon

Tana kommune sender på høring følgende forslag til forskrift om snøskuterløyper, Deanu gielda-
Tana kommune, Finnmark (FOR 2013-01-23 nr. 48) (endringer i gjeldende forskrift merket med 
fet skrifttype/forklaringer er gitt i kursiv): 

Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnušjávri

Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over E6-
opp jordbruksveien- over Njuorggánjávri- nordvestover nord for høyde 355-nordover langs 
skoggrensa- over Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til Gurtejávri-
nordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til Gaskamuš 
Lavdnušjávri- Bajimuš Lavdnušjávri (gjeldende trase).

Fra Tanaelva ved Sirbmá-opp jordbruksvegen vest for eiendommen til Magnus Varsi- over E6-
opp jordbruksveien- over Urraoaivi og Gáritoaivvit- langs bekkedrag til Juvrritjàvri- over 
Deavkehanjohka- etter traktorveg til Bihtušjávri- nordover til Gurtejávri- nordvest til 
Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til Gaskamuš Lavdnušjávri-
Bajimuš Lavdnušjávri (alternativ trasé/omstikkingsløype). 

Løype 3A (Båteng- Gurteluobbal)

Fra kommunalt boligfelt i Båteng-langs traktorveg til Fabasgiedjeakkit- nord for Erkejávrit 
etter etablert spor- nordvestover over Laddelašjavrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa 
møter traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri og til 
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krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávri- over høyde 
244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved Gurteluoppal. 

Ny løype 4A (Hillagurra- Båteng)
Avkjøring fra jordbruksveg i Hillagurra- over jordbrukseiendommen til Oddmund Aslaksen-
videre vestover til Gieddejohka- over Mihkiljeaggi- over Eldor Wigelius eiendom ved 
Njuorggánjohka- nordvestløype til løypa 3A. 

Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis)
Ikke ferdig

Løype 7 (Ifjordfjellet):
Fra Storelva til kommunegrense Gamvik. 

Løype 9 (Tanaelva)

Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok. 

Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass ved 
Tana hotel/campingplass. 

Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka- over E6- til Tana 
hotel/campingsplass.  

Løype 10 A og 10 B (Geresjávri)
Løype 10 A og 10B slås sammen i ny forskrift. Ny beskrivelse blir: 

Fra parkeringsplass ved rv 890 vest for Ridovei bru- over Čammájohjávrrit- felles trasé med 13 B 
i 1,4 km- vestover nord for Loamoaivi- sørover langs Mielkeveaijohka- videre sørover langs 
Čammajohka- opp til Geresjávri på vestsida av bekken.  

Avstikker Mielkeveaijohka til Mielkeveaujávri. 

Løype 13 (Luftjok- Austertana):

Følgende del utgår:
Avstikker fra Hánájohka østover til Hearragorssa.

Løype 13 B (Austertana- Stjernevatn- Berlevåg grense): 
Løype 10 C og 13 B slås sammen i ny forskrift. Ny beskrivelse blir: 

Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over 
Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinje- langs 
høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammajohkdalen til løype 10 A ved 
vest for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit, deretter langs 
Riiduvealjávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til Fáhccabealjohka via 
Guorrulattu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot kommunegrensen til Berlevåg 
kommune. 

Løype 12 (Austertana-Harrelv)



Side 22 av 22

Bil og Maskin i Austertana- over rv 890 ved Austertana kapell- langs rv 890- over 
Geinodatjohka- etter boligveg- krysser rv 890- veg ved Breiviks hytte- etter gammel kjøreveg-
sør for Bielluvárri til Lille Klokkarvann- på østsiden av Harrejávri og videre langs kjørevegen til 
Harrelv.

Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri)
Alleknajrg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri (eksisterende 
trasé). 

Alleknajrg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til 
Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype). 

Ny løype (Skiippagurra- kommunegrense Nesseby)
Løypen foreslås under forutsetning av at samtlige grunneiertillatelser foreligger innen 
kommunestyret behandler søknad om forskriftsendring: 

Fra Tanaelva- over tidligere Mesta eiendom- over Statens vegvesens eiendom- nordover 
langs høydedrag til krysning med traktorveg- vestover nord for Muddenjeaggi langs E6 til 
kommunegrense Nesseby

Avstikker til boligfeltet i Skiippagurra fra kommunens eiendom 37/55

Avstikker til hyttefeltet på Seidafjellet- krysning av E6 nordvest for Muddenjeaggi. 


