
Deanu gielda – Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Referanse Dato

2013/2319-81 19.05.2014
Notat

Høring om endring i skuterløyper, Tana kommune. Oppsummering av høringsuttalelser.

Høringsfrist var satt til 15.mai 2014. Tabellen nedenfor gir en oppsummering av innkomne uttalelser inkludert opplysninger om forslagene er tatt 
til følge i endelig forslag som fremmes for Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) den 03.06.2014 og kommunestyret den 12.6. 2014. For 
nærmere begrunnelse og vurderinger, se saksframlegget. 

Nr. Høringspart Løypenr. Innkommet forslag/merknad Tas til følge/tas ikke til følge i enmdelig 
forslag til MLU/ kommunestyret  

1 Masjok bygdelag v/ 
Henrik Kollstrøm

Løype 5 (Masjok) To alternative traséforslag (tegnet inn på kart) opp Geinasjohka og 
over Spierkuvárri. 

Forslagene tas ikke til følge. Se nærmere 
begrunnelse i saksframlegget. 

2 Ottar Wigelius, Truls 
Halvari, Carl Steinar 
Aslaksen, Kathinka 
Wigelius, Magnar 
Aslaksen m.fl. 

Løype 3A (Båteng-
Gurteluobbal)

To alternative traséforslag: 
1) Tar av fra Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser 

hovedveien og kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi, men 
rundt Erkkeoaivi til Erkkeladdut til ny trasé møter dagens 
skuterløype over Gamasuoiláddu (3A). 

2) Felles løypetrasé som Hillagurraløypen til Havgajávri. Derfra 
rundt Fállenjosvarri og langs Ciikojohka til man møter dagens 
løype 3a. 

1) Forslag 1 tas til følge. 
2) Forslag 2 tas ikke til følge. Vurderes til å 
være utenfor mandatet til denne 
forskriftsendringen (stor grad av endring). 

3 Oddmund Aslaksen Løype 3A (Båteng) Forslag til nye traséforslag: 
1) Tar av fra Tanaelva 2 km. ovenfor Båteng, krysse veien og opp 

langs hesteveier (antas å være samme som forslag 2-1 ovenfor) 
2) Avstikker fra Hillagurraløype ved Njuorganjávri til Båtengløypa. 

1) Se forslag 2-1 ovenfor
2) Forslag tas ikke til følge. Se 

saksframlegg.  

4 Magne Ballovara Løype 3A Går imot ny trasé fra boligfeltet i Båteng. 
Begrunnelse: 

 Trafikkfarlig område ved løypestart (lekeareal for barn-
ulykkesrisiko) 

 Bratt bakke opp til området hvor løypen starter, hvor det er 

Forslaget tas til følge. Ny løypetrasé fra 
boligfeltet fremmes ikke i endelig forslag. 
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vanskelig å komme seg opp med scooterhengere. 
5 Magnar Aslaksen, 

Astrid L. Aslaksen, 
Carl Stephan Aslaksen 
og Chris Robert 
Gjermund

Forslag til 
sammenknytning av 
løype 4 (Hillagurra) 
og 3A (Båteng)

Går imot sammenknytning av løype 3A og 4. Begrunnelse: Det er en 
skiløypetrasé i det aktuelle området som blir benyttet av beboere i 
området og andre. 

Forslaget tas til følge. Sammenknytning av de 
to løypene fremmes ikke som endelig forslag 
til kommunestyret. 

6 Holmesund og Gardak 
bygdelag

Løype 2B 
(Storfossen) , 3A 
(Båteng) og 4 
(Hillagurra). 

1) Løype 2B og 3A stenges. Ny forbindelse til Bajimuš
Lavdnjus fra Hillagurraløype ved Duottar Gukčaruš via 
Ásajávri- Biggejávri- Ládnajávri-Njirranjávri

2) Ny løype fra Tanaelva v /Mannsholmen, over E6 og langs 
vannverksveien til sauebru- deretter hundeløype opp 
Máskevarri. 

Forslagene tas ikke til følge. Omfattende 
forslag som faller utenfor mandatet til denne 
forskriftsendringen. Se nærmere begrunnelse i 
saksframlegg. 

7 Polmak bygdelag Ny løype Ny vinterløype fra Tanaelva til øvre Vuohppejávri. Forslaget tas ikke til følge. Utenfor mandatet 
til denne forskriftsendringen. 

8 Statens vegvesen Løype 7 fra 
Sjuršjohka

Det gis ikke tillatelse til videre drift av løype 7 fra Sjuršjohka da 
denne går paralellt med fylkesvegen (trafikksikkerhetshensyn). 
Støtter forslag om løypestart fra Storelva da det her etableres en 
større parkeringsplass
Øvrige krysningspunkt veg- skuterløype godkjent. 

Forslaget tas til følge. 

9 Kurt Lilleng, Einar 
Kristiansen, Bente 
Nyheim, Jon E.Joks, 
LIlv Berg, Juha Einar 
Siri, Ellen M. Store, 
Jeanett B. Store, Mette 
Midtgård Lilleng, 
Alfred Larsen, Nelly 
Joks, Alexander 
Kollstrøm, Helene M. 
Kristiansen, Ester 
Katrine Aronsen Siri, 
Ingemar Store, Vegard 
Blien, Tor Odd 
Rasmussen, Siv Laila 
Pedersen, Ståle Utsi 
Pettersen, Børge Aune 
m.fl. 

Ny løype 
Sjuršjohka-
Sommervann 
(Geassejávri)

Forslag om ny trasé fra Sjuršjohka til Sommervann. 
Begrunnelse: Behov for erstatningsløype for traséen Sjuršjohka-
Storelva som foreslås fjernet. 

Forslaget tas ikke til følge. Se saksframlegget. 

10 Reinbeitedistrikt 9 * Løype 8 og 2A. 
*Ny løype mellom 

Uttalelse fra 9.12. 2013 opprettholdes. 
 Løype 2A: Ønsker at omstikkingsløype for våren 

Merknader fra den 9.12. 2013 allerede tatt til 
følge i høringsforslag. 
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Vestertana og 
Geassajávri
* Ny trasé mellom 
Levajok og Sirma

forskriftsfestes, men ikke holdes åpen permanent. 
Tidsfesting av bruken av de to løypene ikke ønskelig. 

 Går sterkt imot ny løype Vestertana- Geassejávri
 Ny trasé mellom Levajok og Sirma ikke ønskelig

Ingen merknader til øvrige forslag. 
10 Sirma bygdelag Løype 2A Opprettholder uttalelse av 11.12.2013 om at dagens løype ikke må 

endres, men stikkes om på våren. Ønsker ikke forskriftsfesting av 
omstikkingsløype.

  Ingen øvrige merknader til høringsforslaget

Merknader fra 11.12.2013 om at dagens løype 
2A og omstikkingsløype allerede tatt til følge i 
høringsforslag. Merknad om forskriftsfesting 
av omstikkingsløype ikke tatt til følge. 

11 Dagny Somby Løype 2A (Sirma) 1) Flytte dagens løype permanent til over alternativ trasé over 
Urroiaivi til Deavkehanjohka. 

2) Merke om løypen etter at reinbeitedistrikt 9 har flyttet fra 
området om våren. 

Forslag 1 om permanent endring av løypen 
ikke tatt til følge. Forslag 2 tas til følge. 

12 Karl G. Myrli Løype 12 
(Austertana-
Harrelv)

Går imot forslag om å flytte dagens løype ved Harrevann på østsiden 
av innsjøen. Begrunnelse: 

 Krever kryssing av elver (behov for bruer)
 Behov for rydding av skog
 Ny trasé kommet 25 meter fra eksisterende hytte
 Vil ikke bli mulig å kjøre på vestsiden, noe som vil gjøre det 

vanskeligere å bruke Lions anlegg og arrangere 
fiskekonkurranse

Forslaget tas til følge. Dagens trasé 
opprettholdes. 

13 Austertana scooter og 
friluftsforening

Løype 10A ved 
Cammajohka. 

1) Løype 10A: ny trase ved Čámmájohka. Løype langs fjordbunn 
fra Bil og maskin opprettholdes som tidligere. 

2) Løype 10 og 13B: Ingen løyper bør gå som i kommunens 
forslag. Bør ikke fjernes deler av løype 13B på Julelva. 13 B bør 
gå slik den er merket i dag.  Ønsker at løypen fremdeles skal 
krysse eiendom 27/131, ikke på FeFo grunn. 

3) Foreslår å endre løype 13 fra Austertana ved Hanaelva til å gå på 
motsatt siden av elven enn forskriftsfestet løype.

4) Løype 13 slutter der vegen slutter i Luftjokdalen, ved eiendom 

1) Forslag 1 om løypeendring tas ikke til følge 
på nåværende tidspunkt. Løypeendringen 
krever nærmere befaringer/skogrydding og vil 
måtte vurderes for senere prosess med 
forskriftsendring. Forslaget om å opprettholde 
løypen fra Bil og Maskin langs fjordbunnen 
og til Cammajohka tas heller ikke til følge. Se 
saksframlegget. 
2) Forslaget tas delvis til følge. For nærmere 
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35/91
5) Løype 12: Ønsker ikke endringer på dagens løype ved Harrevann. 
6) Foreslår ny forbindelse fra Bil og maskin over Leirpollen bru til 
krysset ved skolen (eget kartvedlegg). 
7)  Stiller seg generelt uforstående til hvorfor så mange løyper skal 
endres, og hvorfor det foreslås fjernet løyper i Austertana1. 

begrunnelse, se saksframlegget. 
3) Forslaget tas ikke til følge. Dagens 
løypetrasé opprettholdes med de endringer 
foreslått i høringsdokumentet. 
4) Forslaget tas ikke til følge nå da det krever 
ytterligere utredninger.  Saken vurderes på 
senere tidspunkt. Se nærmere begrunnelse i 
saksframlegg. 
5) Forslaget tas til følge. Dagens løypetrasé 
opprettholdes.
6) Forslages tas ikke til følge. Ikke aktuelt å 
opprette nye løyper på offentlig veg 
(trafikksikkerhetshensyn) 
7) Se saksframlegg.  

14 Vegard Blien og Petteri 
Soini

Løype 12 
(Harrevann)
Løype 6A 
(Rustefjelbma-
Sommervann)
Løype 13 
(Hanadalen)
Ny løype fra 
Vestertana til 
Sommervann

1) Løype 12: Dagens løype over Harrevann bør ikke endres
2) Løype 6A: Problem fra Siidaleakladdot og opp til 1. Bjørnvann 

pga. trang trasé. Ny trasé bør legges innerst i dalen. 
3) Løype 13: Forslag om å legge løypen lenger nede i dalen, og 

ikke ved fjellfoten slik at rasfare reduseres. 
4) Løype 13 ved Luftjok: Løypen forkortes og starter innenfor 

eiendom 35/91 i Luftjokdalen. 
5) Forslag om ny løype fra Vestertana til Sommervann 

(Geassejávri)2

1) Forslag tas til følge. Dagens løypetrasé 
opprettholdes. 

2) Forslag tas ikke til følge, men vurderes 
senere. Se begrunnelse i saksframlegg. 

3) Forslag tas til følge. Nytt traséforslag 
fremmes i endelig forslag. 

4) Forslaget tas ikke til følge nå da det 
krever ytterligere utredninger.  Saken 
vurderes på senere tidspunkt. Se nærmere 
begrunnelse i saksframlegg.

5) Forslag til ny løype tas ikke til følge. Se 

                                               

1 Flere innspill som gjelder merking og rydding på eksisterende løyper. Oversendes BA for videre behandling.
2 Flere innspill som gjelder merking og rydding på eksisterende løyper. Oversendes BA for videre behandling.
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saksframlegg. 
15 Reinbeitedistrikt 

14
Løype  (Levajok) Forslag om forbindelse fra Levajokløype og over til Porsanger støttes 

ikke. Begrunnelse: Tålegrensen for friere snøskuterferdsel er nådd for 
vårt reinbeitedistrikt. Tilknytning vil skape interessekollisjoner i 
forhold til de distriktene som har sommerbeite i området. 

Merknadene allerede tatt inn i 
høringsdokumentet og opprinnelig forslag om 
ny løype videreføres ikke. 

BA= Bygg-  og anleggsavdelingen, Tana kommune. 

Generelle merknader: 
 Finnmarkseiendommen vil ta stilling til om de vil gi grunneiers tillatelse til opprettelse av løyper på FeFo-grunn først etter at 

høringsfristen er gått ut den 15. mai, og kommunen har foretatt en oppsummering og vurdering av innspill. 
 Sametinget: Ingen merknader til de spesifikke forslagene. Forutsetter at de blir utformet i dialog og samforståelse med bygdefolk, 

reindrift og andre tradisjonelle brukere av områdene. 
 Fylkesmannen i Finnmark: Ingen merknader på nåværende tidspunkt. Avventer endelig forslag fra kommunestyret. 
 Statens vegvesen: Eventuelle nye krysningspunkt offentlig veg- skuterløype må gis egen godkjenning. 


