
 

Deanu gielda – Tana kommune 
Utviklingsavdelingen 

 

 

 

 
Referanse Dato 

2013/2319-0 16.10.2014 

Høring om endring i skuterløyper, Tana kommune (2. høringsrunde, høsten 2014). Oppsummering av 

høringsuttalelser. 

Høringsfrist var 20. oktober. 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 04.11. 2014 og kommunestyret den 12.6. 2014.  

For nærmere begrunnelse og vurderinger, se saksframlegget. For øvrige innspill, se også oppsummering fra 1. høringsrunde (datert 19.05.2014) 

på www.tana.kommune.no 

 

 
Nr.  Høringspart Løypenr. Innkommet forslag/merknad Tas til følge/tas ikke til 

følge i endelig forslag til 

MLU/kommunestyret 

1 Jon Egil og Nelly Joks, Torodd 

Rasmussen og Tina K. 

Pedersen, Ståle Utsi Pettersen 

og Liv Berg, Torbjørn og 

Butsakon Simonsen, Paul 

Karlsen og Siv Laila Pedersen, 

Juha Einar Siri og Ellen M. 

Store, Svein Johansen og Bente 

Nyheim, Kurt Erling og Mette 

Lilleng, Alexander Kollstrøm, 

Jan og Kristin L.Pedersen, Geir 

og Hilde Pedersem. Arild og 

Liv Bøtun, Vegard Blien og 

Ellen K. Saba, Jørn Tore 

Pettersen og Helene M. 

Kristiansen 

Ny løype fra Šuoššjohka til 

Geássajávri (Sommervann). 

Ny løype fra Šuoššjohka til Geássajávri (Sommervann). Kartfestet forslag til 

løypetrasé med start fra grustaket i Šuoššjohka. Foreslår at løypen ikke 

merkes og åpnes før reinen er flyttet ut av området. Vil legge til rette for at 

løypen minst mulig påvirker RBD 9’s bruk av området. Løypen er 

avsidesliggende og vil stort sett kun bli trafikkert av hyttefolk og våre 

besøkende, og vil ikke bli mye belastet for utenforstående.  

Tas ikke til følge. Se 

nærmere begrunnelse i 

saksframlegget.  

http://www.tana.kommune.no/
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2 Reinbeitedistrikt 9 (RBD 9) 1) Ny løype fra Šuoššjohka 

til Geássajávri 

(Sommervann) 

 

2) Masjok løypa 

 

3) Øvrige løyper 

1) Det vises til tidligere uttalelse om at RBD 9 går sterkt imot ny løype fra 

Suoššjohka til Geassajávri. Se saksframlegget for RBD 9’s begrunnelse 

2) Når det gjelder omlegging av Masjokløypa er dette en betydelig endring i 

forhold til første utkast. Distriktet kjenner til problemet med 

fremkommelighet på dagens løype, men ser foreslåtte endring som 

vanskelig. Distriktet vil gå i mot foreslåtte omlegging, men vil gjerne gå i 

dialog om en mindre omlegging for å bedre fremkommeligheten for løypa 

3) For øvrige løyper vises det til tidligere uttalelser. 

1) Tas til følge. Se 

nærmere begrunnelse i 

saksframlegget. 

2) Tas til følge 

3) Tidligere uttalelser tatt 

til følge.  

3 Reinbeitedistrikt 7 (RBD 7) 1) Løype 14 Alleknjarg 

 

2) Ny løype fra Tanaelva til 

Vuohppejávri 

1) En utvidelse av løypen fra Skálvejávri vil ha vesentlige negative 

virkninger for reindriften. Begrunnelse: Forslaget til utvidelse berører 

høyereliggende områder med lite snø som er viktige beiteområder på 

vinteren og på vårvinteren. Området er i dag ikke bebygd og viktige 

område for reindriften uten fysiske inngrep. Når det gjelder 

omstikkingsløypen vises det til tidligere uttalelse.  

2) En ny løype fra Tanaelva til Vuohppejávri vil øke ferdselen på en slik 

måte at det vil ha negative virkninger for reindriften. Løypen berører 

beiteområde på vinteren og trekkruten til Polmakdalen og til 

Buolbmatčohkka. I dag er traséen noe brukt som displøype av 

bygdefolket i Polmak. En åpen løype vil imidlertid øke trykket og 

ferdselen på en slik måte at dette har negative innvirkninger for 

reindriften. I dag er det en god dialog med hver enkelt bruker, men det 

blir vanskelig for reindriften å få til på en åpen løype.  

 

 

1) Tas til følge 

2) Tas til følge 

4 Lasse Wigelius 1) Løype 3A Båteng 

2) Løype 3C   

1) Flytting av scooterløype 3A fra Båteng til Ámmonsátku er ikke en så bra 

løsning for bygdefolket. Problemet har vært at det har vært vanskelig å 

komme seg fra Tanaelva over eiendommene og frem til løypa. Hvis 

dagens løype 3A stenges, så flyttes problemet over på bygdefolket, da de 

må krysse de samme eiendommene for å komme seg på elva og videre til 

fjells. Foreslår at dagens løype 3A opprettholdes slik den er, og at løypa 

fra Ámmonsátku til Erkkeláddot etableres i tillegg. Jeg kan også nevne at 

dagens løype også brukes av fotgjengere og som skiløype av bygdefolket, 

for på denne strekningen finnes det trimkasse og i tillegg har bygdelaget 

en grillstue ved Gámasuoinláttu.  

2) Hvis denne endringen fører til lengere scooterløyper totalt i hele 

kommunen, så foreslår jeg å stryke løype 3C (ikke i bruk)  
 

1) Tas ikke til følge. Se 

nærmere begrunnelse i 

saksframlegget 

2) Tas ikke til følge. 

Forslag om å legge ned 

løypen har ikke vært på 

høring. Saken må derfor 

eventuelt behandles i 

senere gjennomganger 

av løypenettet.  

5 Båteng bygdelag 1) Løype 3A Båteng 1) Støtter kommunestyrets vedtak om å legge løype ved Båteng fra elva opp 

Ámmonluohkká og over veien. Bygdelaget mener for øvrig at 

bygdefolket som skal med skuter til fjell fortsatt vil ta dagens løype opp 

1) Del 1 tas til følge. 

Del 2 tas ikke til 

følge. Se 
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fra Båteng. begrunnelse i 

saksframlegg.  

6 Statens vegvesen 1) Løype 7 Ifjordfjellet 

2) Ny løype fra 

Šuoššjohka til 

Geassájávri 

(Sommervann) 

3) Løype 13, 13B, 10 C 

og nye løypeforslag i 

Austertana 

4) Ny løype fra 

Tanaelva til 

Vuohppejávri.  

 

Se generelle merknader 

nedenfor.  

 

 

1) Fv 98 på strekningen Giilaš – Storelva er under bygging og er delvis lagt 

om på deler av strekningen. Hvor det er mest hensiktsmessig å plassere 

løypa i forhold til vegen og hvor det er mulig å legge inn krysningspunkt 

bør undersøkes nærmere når vegen er ferdigstilt. På denne strekningen 

tillates ikke skuterløype langs Fv 98 nærmere enn10 meter fra vegkant. 

2) Av forslaget kan ikke Statens vegvesen se hvor løypas start ved 

Šuoššjohka planlegges. Det tillates ikke skutertrafikk på Fv 98 og løype 

langs vegen egner seg ikke på grunn av fjellskjæring og rekkverk. 

Dersom løypa planlegges med oppstart fra Fv 98 måTana 

kommune opparbeide tilstrekkelig parkeringsareal utenfor vegområdet på 

sørsiden av vegen 

3) I forslaget til skuterløyper er det i Austertana foreslått 3 krysningspunkt 

over Fv 890 på en strekning på omlag 2,5 kilometer. I tillegg 

opprettholdes løype13 som går under Fv 890. Ethvert krysningspunkt 

innebærer ulykkesrisiko.  Statensvegvesen kan ikke se behovet for å 

knytte sammen løypenettet på alle disse stedene. Henstiller om å rydde 

opp i løypenettet slik det var forsøkt gjort i første høringsrunde. Statens 

vegvesen vil ikke gi tillatelse til kryssing av fv 890 ved Leirpollskogen 

bru eller til å legge løypa over brua(Fv282). Det vil heller ikke bli gitt 

tillatelse til flere krysningspunkter over Fv 890 eller Fv 282 enn det som 

er gitt til nå før det foreligger nærmere begrunnelse 

4) Forutsetter at Tana kommune opparbeider og drifter tilstrekkelig 

parkeringsareal ved fv 895.            

1) Tas til følge 

2) Løypen utgår i 

rådmannens endelige 

forslag 

3) Tas til følge 

4) Løypen utgår i 

rådmannens endelige 

forslag.  

7 Hartvik Hansen 1) Løype 3 A Båteng 

med tilleggsforslag 

1) Støtter forslaget til omlegging ved Ammonluohkka. Alternativt må det 

vurderes å legge etter krysning av E6 på baksiden av Fanasgittebákti og 

videre til dagens trasé 

2) De to tidligere oppkjøringstraséene ovenfor E6 ved Čallid lágádus og den 

nedre tidligere traséen ved Njuorggánjohka må kunne brukes av 

bygdefolket fra sine eiendommer uten å møtte søke om dispensasjon. 

Dersom grunneier tillater slik kjøring vil dette kunne bli en smidig 

ordning 

3) Tidligere vedtatte tilbringertrasé etter Njuorgganjohka til Njuorgganjávri 

og Hillagurraløypen opprettholdes for lettvint tilgang til Linkonjávri og  

Geassejávri 

4) Sent om våren må løype kunne legges etter bygdas gamle gangsti (unngå 

kjøring på vårsørpete vann).  

1) Del 1 tas til følge. Del 2 

tas ikke til følge. Se 

begrunnelse og 

kartfesting av forslag i 

saksframlegg 

2) Tas ikke til følge. Se 

begrunnelse i 

saksframlegg 

3) Tas ikke til følge. Se 

saksframlegg.   

4) Vurderes som mindre 

sak som ikke er del av 

forskriftsendringen.  

8 Morten Dervo 1) Masjok løypa  

2) Løype 6D 

1) Det er i første høringsrunde tatt utgangspunkt i noens subjektive 

oppfatning om at bakken opp fra Geidnosjok er farlig å ferdes med 

1) Tas ikke til følge. 

Se nærmere 
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3) Løype 13 ved 

Søndre Luftjok 

4) Generelt 

snøscooter og at løypa derfor må legges om. Barmarksløypa følger 

dagens trasé uten problemer. Stiller spørsmålstegn med vurderingen som 

ligger til grunn for behovet for å legge om løypa. Det såkalte alternativ 4 

som kommunen valgte i første runde virker mangelfullt planlagt, da det 

tråkkes skiløype i den aktuelle dalen, samt at det går en bekk i dalbunnen 

som kan være vanskelig å forsere på våren. Mitt forslag er det for lang tid 

anlagte omkjøringsløypa som går sør-øst for «langbakken, alternativt og 

fortrinnsvis lar man løypa gå som den går i dag. 

2) Bør være åpen for bruk 

3) Viktig at løype 13 starter helt fra Tanaelva (for praktisk atkomst). Støy 

problematikk ikke relevant da det allerede er offentlig veg på strekningen. 

Løype 13 bør beholdes slik den er i dag 

4) Kommunen bør i større grad bidra med å sikre at løypene er godt 

merket/sikret der den går over privat eiendom slik at grunneier ikke 

påføres urimelig ulempe. F. eks skade på vegetasjon og dyrket mark.  

begrunnelse i 

saksframlegget.  

2) Tas til følge.  

3) Tas til følge 

4) Utenfor formålet 

med høringen 

(forskriftsendring) 

9 Juhan Niilas Wigelius og Maret 

Ravdna 
1) Løype 3A Båteng 

2) Løype 2 B (Lákšjohka) og 

løype 3 C (Gárppejohka – 

Bajimuš Lavnnjosjávri) 

1) Grei løsning å etablere en ny scooterløype fra Ámmonsátku, over E6 og 

videre inn mot Erkkeláddot, men da bør ikke kommunen stenge dagens 

løype 3A, som går fra Båteng opp til vidda. Dette blir et problem for 

bygdefolket, da de ikke lenger kommer seg ned på elva uten å måtte kjøre 

over private eiendommer eller etter vei. Vi synes den beste løsningen 

hadde vært å etablere den nye løypa opp fra Ámmon-sátku slik den er 

foreslått, og i tillegg beholde den som går fra Båteng og oppover. 

Startpunktet for denne løypa hadde da vært ovenfor Ida Wigelius, slik at 

bygdefolket som bor på øvresiden av E6 kan starte til fjells på lovlig vis, 

slik de alltid har gjort.  

2) Legge ned løype 2B (Lákšjohka – Gárppejohguolbba) og løype 3C 

(Gárppejohka – Bajimuš Lavnnjosjávri) fordi disse løypene har vel aldri 

vært åpne. Disse to løypene utgjør til sammen ca. 30 km. Da kan 

kommunen heller vurdere å forlenge/ utvide andre løyper, eller etablere 

nye løyper i stedet. 

 

1) Tas ikke til følge. 

Se saksframlegg 

2) Tas ikke til følge 

nå. Må vurderes 

ved senere 

revisjoner. Se 

saksframlegg.  
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Generelle merknader:  

 

Sametinget: Ingen merknader til de spesifikke traseforslagene. Men forutsetter at de blir utformet i dialog og samforståelse med bygdefolk, 

reindrift og andre tradisjonelle brukere av områdene.  

 

Statens vegvesen:  
 

1) Skuterløyper på og langs offentlig veg 

 

Kjøring på offentlig veg som er åpen for trafikk er kun tillatt på de strekningene som er 

bestemt i forskrift om bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg, Finnmark (FOR- 

2002-07-29-889). Andre løyper som følger offentlig veg skal derfor legges langs med disse i 

tilstrekkelig avstand. Av sikkerhetsmessige og driftsmessige grunner vil ikke Statens vegvesen 

tillate at det etableres skuterløyper på eller i umiddelbar nærhet langs med europa-, riks- og 

fylkesveger. Ved opprettelse av skuterløyper langs veg stiller Statens vegvesen generelt krav til 

at løypene legges mer enn 10 meter fra vegkant og utenom grøfteprofil. Det kan i spesielle tilfeller 

gis tillatelse til å legge løypene nærmere veg, men da kan eventuelle avbøtende tiltak være 

aktuelle. Løyper langs veg må merkes på en måte som ikke gir rom for misforståelser om hva som er vegens og hva som er snøscooterløypas 

visuelle linjeføring. 

  

2) Start av skuterløype fra offentlig veg  

På steder der det planlegges at en skuterløype starter/slutter i forbindelse med europa-, riks eller 

fylkesveg må det tilrettelegges for parkering. Parkering langs vegen er et 

trafikksikkerhetsproblem og skaper også unødvendige problemer for drift og vedlikehold av 

vegen. I utgangspunktet vil kommunen måtte stå for opparbeidelse og drift av parkering i 

forbindelse med skuterløyper der ikke annet er avtalt med Statens vegvesen. 
 

 

 

 


