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Forskrift om skuterløyper i Tana kommune: søknad om forskriftsendring til 

Fylkesmannen (2. gangsbehandling) 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

1. Tana kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om endringer i gjeldende Forskrift om 

snøskuterløyper, Deanu gielda - Tana kommune, Finnmark (FOR 2013-01-23 nr. 48) 

(endringer i gjeldende forskrift er merket med fet skrifttype/forklaringer er gitt i kursiv). 

Løyper hvor det ikke er endringer i forhold til dagens forskrift er ikke tatt med nedenfor. 

 
Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnjušjávri 

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 Lavdnjušjávri- Bajimuš Lavdnjušjávri (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 Tanaelva ved Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser hovedveien og 

kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi- Erkkeláddut- nord for Erkkejávrit etter 

etablert spor- nordvestover over Láddelašjávrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa 

møter traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri 

og til krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávriover 

høyde 244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved 

Gurteluoppal. 

 

Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis) 

Fra Tanaelva opp Masjokelva- under brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen 

videre langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215- vestover på 

nordsiden av Spierkovárri- sørover i dalbunnen til kraftlinjen- etter kraftlinja til 



Duolbajávri- nordvestover til Bovčča-Geassajávri- vest til Geassájávri (Sommervann)- sør 

for Luomenjárga-rett linje til høyde 248- krysser Juggidája 500 meter sør for 

Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs denne til sørenden av Mohkeluobbalat vestover 

mellom høydene 295 og 294- over til Njukčajávri (Svanevann)- sørvest til kraftlinja- etter 

kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra Ilis. 

 

Løype 7 (Ifjordfjellet): 
Gillaš- 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 (Čámmájohka- Hearragorsa) 

Bil og Maskin i Austertana- Čámmájohka bru- vest for fylkesvegen på FeFo grunn- krysser 

fylkesveg ved Geaidnojohka- langs Geaidnojohka etter traktorveg- nordover til 

Čámmájohka- etter Čámmájohka- nordover langs Mielkevealjohka- Mielkevealjávri-

Loameoaivi- øst til Čámmájohkjávri- vatn 297- til parkeringsplass ved rv 890 vest for Ridovei 

bru.  

 

Løype 10 C (utgår fra ny forskrift) 

 

Løype 13 (Luftjok- Austertana) 

Fra Tanaelva via søndre Luftjok til Goikejohka- Luftjokdalen- Stuorat Hánájávri-Boatka- på 

østsiden av Hánájohka ved Mátduottarčuohhka- langs traktorvei til Øvre Leirpollen- Bil 

og Maskin i Austertana 

 

Avstikker fra Hánájohka utgår i ny forskrift.  

 

Løype 13 B 

Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over 

Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinjelangs 

høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammájohkdalen til løype 10 A vest 

for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit, deretter langs 

Riiduveaijávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til Fáhccabealjohka via 

Guorruláttu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot kommunegrensen til Berlevåg 

kommune. 

 

Løype 14 (Alleknjarg- Skálvejávri) 

Alleknjarg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri. 

 

Alleknjarg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til 

Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype). 

 

 

2. Parkeringsplass ved løypestart i Båteng (Ámmonluohkka) utredes nærmere. Midler til 

tiltaket settes av i budsjettet for 2016.  
 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn:  



Tana kommune sendte i perioden 15. april- 15. mai 2014 på høring et forslag til endring i 

gjeldende forskrift om skuterløyper i Tana. Saken ble behandlet i kommunestyret den 

18.06.2014 (sak 36/2104). Søknad om endring av løypene ble deretter sendt over til 

Fylkesmannen i Finnmark for endelig behandling den 20/6-2014. Søknaden ble deretter sendt i 

retur til kommunen den 26/6-2014. Fylkesmannen begrunner dette med at kommunestyret i sin 

behandling har vedtatt å søke om flere endringer enn det som har vært ute på høring. Tana 

kommune bes om å fremme en ny søknad hvor alle omsøkte endringer har vært på høring, i 

henhold til forvaltningslovens kapittel VII. Bakgrunnen er at alle berørte organer skal ha fått 

anledning til å uttale seg før en løype godkjennes. 

 

Kommunen sendte med bakgrunn i dette derfor ut endringsforslagene på ny høring i perioden 

22. september- 20. oktober 2014. Dokumentet (vedlegg 1) ble sendt på en bred 2. gangshøring 

til berørte grunneiere, lag- og foreninger, bygdelag og sektormyndigheter. Det kom inn 10 

høringssvar innen høringsfristens utløp (vedlegg 2).  

 

Høringen oppsummeres i dette dokumentet, og saken fremmes for endelig behandling i Miljø-, 

landbruks- og utmarksutvalget (MLU) og kommunestyret. Når kommunen har fattet vedtak om 

at det skal søkes om forskriftsendring sendes søknaden over til Fylkesmannen for endelig 

behandling og vedtak.  

 

Krav til nye løyper:  

Rundskriv T-1/96, Ot. Prp 48 (1983-84) og senere presiseringer til motorferdselsloven angir 

statlige krav til 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. 

 

Av dette følger også at søknader om opprettelse/endring av løyper skal være grundig vurdert og 

avklart. Fylkesmannen behandler søknader om forskriftsendring helhetlig. Det innebærer at 

dersom søknaden inneholder ett enkelt forslag som ikke har vært på høring, så vil søknaden bli 

sendt i retur i sin helhet til kommunen med krav om en ytterligere høring.  

 

Rådmannen vil understreke at merkingen på mindre deler av enkelte løyper over en periode ikke 

har vært i henhold til gjeldende forskrift. Dette ble avdekket når arbeidet med 

forskriftsrevisjonen startet. Endringsforslagene som er vurdert nedenfor tar derfor utgangspunkt 

i gjeldende forskrift (se www.nordatlas.no for kart, under løyper). Alle endringene i forhold til 

dette kartet må godkjennes av Fylkesmannen for at kommunen neste skutersesong skal kunne 

videreføre ikke-godkjente, tidligere oppmerkede traséer, samt nye traséforslag.  

 

Klima- og miljødepartementet sendte på høring i juli 2014 et forslag til høring av endringer i 

motorferdselsloven. Forslaget innebærer bla. at skuterløyper skal fastsettes gjennom 

arealplanprosesser, ikke ved forskrift slik gjort i Finnmark fram til nå. Dersom lovendringene 

vedtas innebærer det sannsynligvis at forskriftsarbeidet som Tana kommune bla. har iverksatt i 

http://www.nordatlas.no/


denne saken vil måtte stanses. Rådmannen regner det som sannsynlig at forskriftsendringene må 

være vedtatt innen årsskiftet 2014/2015 dersom man ikke vil risikere å måtte starte arbeidet på 

nytt.  

 

Finnmarkseiendommen (FeFo) har ikke gitt sin grunneiertillatelse til det endelige forslaget. 

Årsaken er at FeFo ønsker å ta stilling etter at alle høringssvar er bearbeidet og vurdert. 

Uttalelsen fra FeFo vil imidlertid bli lagt fram til møtet til Miljø, landbruks- og utmarksutvalget.  

 

Det er foretatt en vurdering nedenfor av de ulike forslagene som kom fram under høringen sett i 

forhold til de statlige kriteriene til skuterløyper. Med bakgrunn er det gitt en konklusjon med 

anbefaling til søknad i saksframleggets siste del.  

  

 

Vurdering og begrunnelse for endringsforslag per løypetrasé 

 

Løype 2A (Sirbma-Bajimuš Lavdnjusjávri) 

På løype 2A har det vært i bruk en omstikkingsløype over Gáritoaivit på våren (se kart 1). 

Denne må forskriftsfestet for å være lovlig. Det vises til 1. høringsrunde (saksframlegg og 

høringsdokument) for en fullstendig gjennomgang av høringsinnspill i forrige runde samt 

vurderinger av disse (se kommunens hjemmeside for dokumenter). Kommunestyret vedtok den 

18.06 å søke om å forskriftsfeste denne omstikkingsløypen. Opprinnelig løype opprettholdes. 

Løypene holdes ikke åpne samtidig. Reinbeitedistriktet melder til kommunen straks 

reinflokkene flyttes ut av området, og da vil løypen kunne omstikkes umiddelbart.  

 

I 2. høringsrunde kom det ikke inn innspill som gjaldt denne løypen. Det er videre 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/truede/fredete arter i tilknytning til det nye 

traséforslaget. 

 

Det opprinnelige vedtaket om å søke om forskriftsfesting av omstikkingsløypen foreslås dermed 

opprettholdt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 1. Forslag til  

omstikkingsløype ved 

Gáritoaivit (ny 

løypekm.= 9,6 km) 

 

 

 

 

 

Løype 3A (Båteng- Gurteluoppal) 

 



I Båteng er tillatelsen til eksisterende skuterløype over eiendom 10/48 trukket tilbake. Det har 

gjennom prosessen vært forsøkt å finne forbindelser fra Tanaelva og fra hovedveien i samme 

område av bygda, men dette har ikke lykkes (se høringsdokument fra 1. høringsrunde).  

 

Kommunen sendte derfor i 1. runde på høring et forslag til ny trasé via det kommunale 

boligfeltet i Båteng, samt en alternativ trasé fra Ámmonluohkka (se kart 2). I høringsrunden 

kom det inn innvendinger mot løypen i boligfeltet, men ønske om ny trasé fra Ámmonluohkka. I 

etterkant ble det derfor innhentet grunneiertillatelse til kryssing av landbrukseiendommer ved 

Ammonluohkka, samt tillatelse fra Statens vegvesen til krysning av vei. Kommunestyret vedtok 

deretter den 18.06 å søke om forskriftsendring etter denne traséen. Traséforslaget ble deretter 

sendt på ny høring i runde 2 som del av det samlete forslaget til forskriftsendring.  

 

I 2. høringsrunde har Båteng bygdelag kommet med følgende uttalelse i saken:  

 

 «Bygdelaget 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 fra Båteng».  

 

Det er kommet inn tre øvrige uttalelser som gjelder løype 3A. Lasse Wigelius og Juhán Niilas 

Wigelius/Máret Ravdná foreslår at dagens løype 3A opprettholdes slik den er, og at løypa fra 

Ámmonsátku til Erkkeláddot etableres i tillegg. Det er videre komme inn forslag om å legge ned 

løype 3C og 2B. Hartvik Hansen foreslår videre en rekke endringer på den foreslåtte traséen fra 

Ámmonluohkka (se kart 2). 

 

Rådmannen vurderer at del 2 av innspillet fra bygdelaget omhandler det samme: et ønske om å 

opprettholde eksisterende løype som en åpen løype ned til bygda i tillegg til løypa ved 

Ámmonluohkká. På eksisterende løype er det imidlertid ikke forbindelse over private 

eiendommer verken fra løypen på Tanaelva eller fra hovedveien, slik at løypen stopper ovenfor 

bygda. Dette fordi private grunneiere ikke har gitt nødvendige grunneiertillatelser til 

videreføring av løypen og/eller flytting av løypen til andre områder i bygda. Den eneste 

tillatelsen som foreligger for å gi en helhetlig løype fra vei og/eller elv er ved Ámmonsátku.  

 

Et annet alternativ er å videreføre dagens løype i tillegg til den ved Ámmonsátku, men at løypen 

stopper ovenfor bygda.  Et slikt alternativ kan ikke anbefales fra rådmannens side for en åpen 

løype. I realiteten vil ikke løypen da være åpen, siden kun et fåtall kan ta seg fram til løypestart. 

Et tredje alternativ er å legge til rette for et løypenett slik foreslått av Hartvik Hansen. 

Utfordringen med dette alternativet er at deler av denne traséen ikke har vært på høring. 

Rådmannen vurderer derfor at forslagene på dette tidspunktet ikke kan legges til grunn.  

 

Konklusjonen er derfor at det foreslås at eksisterende løype på strekningen merket med blått i 

kart 3 nedenfor tas ut fra ny forskrift. Som erstatning legges løypen om via Ámmonsátku slik 

merket med rødt i kartet.  

 

Forslagene om å legge ned løype 3 C og 2B er det ikke tatt stilling til. Det samme gjelder trasé 

langs Njuorggánjohka, som ikke er forskriftsfestet i gjeldende versjon av forskriften. Disse 

sakene må eventuelt vurderes ved senere revisjoner da det er krav om at 

løypenedleggelser/behov for nye traséer sendes på høring.  
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Kart 2. Forslag fra Hartvik Hansen til 

alternativ trasé fra Ámmonluohkka til 

eksisterende løype ved Båteng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 3. Rådmannens forslag til 

endringer ved løypestart 3A 

Båteng. Rød trasé er forslag til ny 

trasé. Blå farge viser eksisterende, 

forskriftsfestede trasé. Denne 

utgår på grunn av manglende 

grunneiertillatelser.  

 

 

 

 

 

 

Videre ble det også i tråd med høringen fremmet forslag til endringer ved Oađašanalaš 

(Soavelljávri)(se kart 4). For høringsinnspill og vurderinger for denne endringen vises det til 1. 

høringsrunde. Det kom ikke inn merknader i 2. høringsrunde.  

 

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende endringene på de to 

strekningene, 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 4. Forslag til endring av 

trasé ved Oađašanalaš. 

 

 

 

 

 

 

Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis) 

 

Ved Masjok er det behov for endringer ved løypestarten. Gjennom forrige høring fremmet 

kommunen et forslag om en ny trasé etter den gamle vannverkstraséen. Som del av høringen 

fremmet Masjok bygdelag videre to alternative forslag som omfattet en større omlegging nord 

for Spierkuvárri (se 1. gangsbehandling). I den endelige kommunestyrebehandlingen vedtok 

kommunestyret imidlertid et 4. alternativ (se kart 5).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 5. Traséforslag vedtatt av 

kommunestyret 18.06.2014 

 

 

 

 

 

Det har kommet inn en høringsuttalelse i saken fra reinbeitedistrikt 9:  

 
«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. Foreslåtte endring går opp på Geainnodatvarri, som på norsk betyr 

«reintrekkfjellet». Løypa vil gå over myrområder og «vađđa”er, (åpne sletter) som er viktige 

beiteområder, og vil splitte beiteområdet. Distriktet vil gå i mot foreslåtte omlegging, men vil 

gjerne gå i dialog om en mindre omlegging for å bedre fremkommeligheten for løypa. 



 

Det er også kommet en øvrig uttalelse fra en privatperson som opplyser at alternativ 4 er et lite 

gjennomtenkt alternativ, blant annet fordi den kommer i konflikt med en skiløype.  

 

Kommunen har i etterkant kontaktet reinbeitedistrikt 9 om endring i traséen. De har ingen 

merknader til kommunens første forslag som ble fremmet gjennom 1. høringsrunde. Det er 

heller ikke kommet inn merknader fra andre til det første forslaget, utover at Masjok bygdelag 

foreslo to andre traséer. Det er videre kommet et forslag om en trasé sør for bakken ved 

Geidnosjok. Dette forslaget er befart og utredet av administrasjonen før 1. høringsrunde og da 

ikke funnet aktuelt.  

 

Konklusjonen er da at rådmannen anbefaler derfor at rådmannens traséforslag fra 1. 

høringsrunde vedtas (se kart 6 nedenfor).  

 

 

 
Kart 6. Forslag til traséendring ved 

Masjok (etter 2. høringsrunde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er innhentet informasjon fra 

nordatlas og naturbase, 

jf.naturmangfoldsloven § 8. 

Kommunen kan ikke se at det finnes 

registrerte vernede områder,fredede 

kulturminner eller 

prioriterte/truede/fredete arter i 

tilknytning til traséforslaget. 

 

 

 

 

 

Løype 6D (øst for Geassajávri) 

I møtet den 18.06 vedtok 

kommunestyret å fjerne løypen 

6D (se kart 7 nedenfor). Det er  

kommet inn ett høringsinnspill i 

saken i løpet av høringen (del av 

2. høringsrunde) fra en bruker 

som ønsker at løypen 

videreføres. Rådmannen 

anbefaler med bakgrunn i dette 

at løypen videreføres i ny 

forskrift.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 7. Løypestrekning (6D) som foreslås fjernet.  

 

 

 

 

 

 

 

Løype 7 (Ifjordfjellet) 

 

Dagens trasé går hovedsakelig langs hovedveien fra Šuoššjohka 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 løype 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. I den første høringen 

ble det skissert to løsninger i forhold til løypestart: a) fra Gillaš, og b) fra Storelva. Statens 

vegvesen signalisert i sin høringsuttalelse at løypestart anbefales fra Storelva. I kommunestyrets 

vedtak av 18.06 ble det imidlertid besluttet å søke om løypestart fra Giilaš (se kart 8). 

  

Statens vegvesen har i sin siste uttalelse (datert 17.10.2014) stilt krav om det tilrettelegges for 

parkering der hvor løypen starter fra offentlig veg. Det er allerede parkeringsmuligheter ved 

Gillaš. Rådmannen foreslår derfor løypestart ved Gillaš. Dette innebærer en krysning av 

Ifjordveien. På nåværende tidspunkt er det usikkert om det vil være praktisk mulig å krysse 

Ifjordveien når den står ferdig. Årsak er nye rekkverk langs veien.  

 

Vi har imidlertid valgt å gå videre med forslaget med løypestart fra Gillaš på nåværende 

tidspunkt.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 8. Forslag til løypestrekning på 

Ifjordfjellet som fjernes (merkes med rødt) 

 



 

Statens vegvesen stiller krav om at løyper som går i nærheten av offentlig veg skal legges minst 

10 meter fra vegkant. På grunn av omlegging av hovedveien er det her behov for en mindre 

endring mellom Suolojávri (kart 9). Denne endringen innarbeides i forslaget.  

 

 

 
Kart 9. Omlegging av løype ved Suolojávri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løype 9 (Tanaelva)- tilførselsløype 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 

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. Det kom ikke inn noen innspill eller 

merknader til denne løypen verken i 1. eller 2. høringsrunde. Det opprinnelige vedtaket om å 

forskriftsfeste tilførselsløypen foreslås dermed opprettholdt.  

 

 
 

 

 

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 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 (se kart 11). 

 

Det er innhentet informasjon fra nordatlas og naturbase vedrørende omlegging av løypen ved 

Geaidnojohka, 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. 

 

Opprinnelig var det tenkt at forbindelse til 10 A skulle være via 10 C langs fylkesveien. Statens 

vegvesen har imidlertid i brev til kommunen datert 17.10.2014 presisert at de skuterløypene som 

ligger langs offentlig veg og som ikke er forskriftsfestet i forskrift om bruk av beltemotorsykkel 

(snøscooter) på offentlig veg, Finnmark (FOR-2002-07-29-889) må utgå. Det innebærer at 

hoveddelen av løype 10 C utgår (se kart 13 nedenfor). Det betyr at løype 10 A på krysse 

fylkesvegen  sør for Čammajohka bru og gå langs kanten av veien til den møter eksisterende 10 

A ved munningen av Čammajohka (se kart 11). Her må det søkes Statens vegvesen om tillatelse 

til krysning av vei og til at løypen går nærmere enn 10 meter fra fylkesvegen. Saksbehandling 

pågår. Endelig svar fra Statens vegvesen vil bli lagt fram senere i prosessen. Forslaget 

forutsetter endelig godkjenning fra Statens vegvesen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 11. Forslag til omlegging av 

løype ved munningen av 

Čammajohka. Forslaget forutsetter 

godkjenning fra Statens vegvesen.  
 

 

 

 

 

Løyper i Austertana (13 B, 10 C og forslag om nye traséer) 

 

Forbindelse over Julaelva:  

Dagens stikking over Julaelva i Austertana (mellom løype 13 og 10 C) er ikke i samsvar med 

gjeldende forskrift. En av årsakene til dette kan være at kartet på nordatlas for løype 13 B ikke 

er fullstendig i samsvar med de skriftlige beskrivelsene i gjeldende forskrift.   

 

Gjennom første høring fremmet kommunen med bakgrunn i dette forslag om å forskriftsfeste 

traséen over Julaelva, som blir en endring av 13 B i vårt forslag (se kart 12 nedenfor). Det er gitt 



tillatelser fra berørte grunneiere. Statens vegvesen har videre godkjent krysningspunktet mellom 

skuterløype og offentlig veg (11/3-2014) under forutsetning av bla. at krav til avkjørsler i 

Statens vegvesens håndbok 017, kap. C.3.4. overholdes. Det kom ingen innspill til 

endringsforslaget under 2. høringsrunde.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kart 12. Forslag til ny trasé 

for 13 B over Juovlajohka 

(Julelva).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt traséforslag:  

Kommunestyret vedtok videre i møtet den 18.06 en nye løypetrasé langs Fv 282 i 

Leirpollskogen og Rv 890 til Bil og Maskin. Forslaget er ikke i henhold til forskrift om bruk av 

beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg, Finnmark (FOR-2002-07-29-889). Statens 

vegvesen har i sin uttalelse (datert 17.10.2014) spesifisert at man ikke kan godkjenne nye løyper 

langs offentlig veg. Det nye løypeforslaget må derfor utelates fra den endelige søknaden. Det 

samme gjelder de deler av løype 10 C som går langs offentlig veg.  

 

 

Krysningspunkter med vei:  

Statens vegvesen viser i sin uttalelse datert 17.10.2014 at kommunens forslag til løypenett i  2. 

høringsrunde innebærer en rekke krysningspunkter mellom vei og skuterløype i Austertana, noe 

som gir en økt risiko for ulykker. I uttalelsen heter det bla at man «henstiller Tana kommune til 

å rydde opp i løypenettet slik det var forsøkt gjort i første høringsrunde…og at «det ikke vil bli 

gitt tillatelse til flere krysningspunkter over fv 890 eller fv 282 før det foreligger en nærmere 

begrunnelse av behovet for alle krysningspunktene vurdert opp mot trafikksikkerheten».  

 

Rådmannen har dermed gått gjennom løypenettet på nytt. Det fremmes i kart 13 et forslag til 

forenkling både av løypenettet samt reduksjon i antall krysningspunkter. Forslaget innebærer at 

store deler av løype 10 C og deler av løype 13 i Austertana utgår.   

 

 



 
 
Kart 13. Rådmannens forslag til revidert løypenett i Austertana. Striplet linje viser eksisterende og godkjent 

løypenett. Rødt linje er forslag til ny løypestrekning. Blå linje viser forslag til løypenett som utgår pga. krav 

om forenkling av løypenettet og reduksjon i krysningspunkt veg/skuterløype. Grønn linje viser tilsvarende 

forslag til trasé som utgår grunnet krav om at skuterløype ikke kan følge offentlig veg.  

 

 

Løype 13 mellom Luftjok og Austertana 

 

Ved løype 13 er det utfordringer knyttet til ulike lokaliteter: 1) Løypestart fra Tanaelva v/Søndre 

Luftjok og 2) Hanadalen. I forbindelse med den første høringen ba kommunen 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 bebyggelsen. 

 

Søndre Luftjok:  

To av høringssvarene i første høringsrunde berørte løypestarten ved Søndre Luftjok. Begge 

framhevet at løypa fra elva og langs kommunal vei bør utgå på grunn av trafikksikkerhets- og 

støyhensyn. Det ble bla. foreslått ny løypestart fra innerst i Luftjokdalen. Det ble ikke gått 

videre med saken etter den første høringen. Rådmannen la til grunn at det var behov for 

nærmere avklaringer av ny løypestart inkludert parkeringsforhold, og at det derfor var behov for 

en ny høring på dette punktet. Kommunestyret vedtok videre den 18.06 å opprettholde 

løypestarten fra Tanaelva via Søndre Luftjok slik den er i dag. Saken ble fremmet på nytt 

gjennom 2. høringsrunde. Det har kommet inn en merknad til løypestarten ved Søndre Luftjok 

som støtter kommunestyrets vedtak. Begrunnelsen er praktisk atkomst til løypen fra Tanaelva.   

Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen ikke endringer ved Søndre Luftjok på nåværende 

tidspunkt. Løypen går fremdeles på offentlig veg, men dette er tillatt etter forskrift om bruk av 

beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg, Finnmark (FOR-2002-07-29-889). 

 

 



Hanadalen:  

I Hanadalen ble det gjennom begge høringsrundene bedt om innspill knyttet til at traséen går 

gjennom et utløpsområde for snøskred. Kommunen ba gjennom den første 

høringen om innspill i forhold til rasfare. I løpet av høringsperioden (april 2014) gikk 

det et snøskred over skuterløypen i det aktuelle området. Selv om løypa stenges 

ved varsler om skredfare fra lokalbefolkning og andre, vurderte rådmannen i ettertid at det er 

problematisk å ta ansvar for sikkerheten i områder med skredfare. Det ble lagt til grunn at 

brukere vil oppfatte at sikkerheten er klarert når løyper er åpne. Tana kommune 

har ikke beredskap og bemanning for bla. å få stengt løyper i helger.  

 

Kommunestyret vedtok imidlertid den 18.06 å beholde traséen gjennom det rasfarlige området.  

Saken ble fremmet på nytt i 2. høringsrunde. Det kom ikke inn merknader verken fra 

myndigheter eller andre. Rådmannen legger derfor til grunn at traséen gjennom Hanadalen kan 

videreføres, men at man må ta stilling til eksakt hvor den skal legges. 
 

 

Kommunestyret vedtok den 18.06 en tilleggsløype og/eller alternativ trasé langs østsiden i av 

Hánájohka. Forslaget ble innarbeidet ved 2. høringsrunde. Det kom ikke inn merknader i 

høringen, men det mangler en grunneiertillatelse (31/63) for nederste del av forslaget. Det 

foreslås derfor å legge om løypa akkurat utenfor denne eiendommen (se kart 14 nedenfor).  

En omlegging av løypen på denne måten vil etter vår vurdering redusere rasfaren noe, selv om 

store deler av området er klassifisert som utløpsområde for snøskred (NVE’s skredatlas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 14. Forslag til omlegging av trasé i 

Hanadalen (løype 13). Rød linje viser ny 

trasé. Blå linje viser trasé som utgår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Løype 14 (Alleknjarg) 

 

På løype 14 har det videre vært i bruk en omstikkingsløype på våren, av hensyn til reindriften 

(se kart 15). Denne må forskriftsfestet for å være lovlig, og foreslås nå innarbeidet i revidert 

forskrift. Saken ble lagt fram for reinbeitedistrikt 7 (RBD 7) i første høringsrunde, som ikke har 

merknader til saken.  

 

Videre ble det gjennom 2. gangshøring fremmet et forslag til en forlengelse fra løypen videre fra 

Skálvejávri til Bánnajávri (en strekning på totalt 10 km)(kart 14). RBD har avgitt følgende 

uttalelse i saken:  

« 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».  

 

Forslaget berører videre en sentral del av et inngrepsfritt område (mer enn 5 km. fra tyngre, 

tekniske inngrep).  

 

Konklusjonen er at løypen vil ha vesentlige negative virkninger for reindrift og natur. Forslaget 

videreføres derfor ikke i revidert forskriftsforslag.  
 

 
Kart 15. MLU’s forslag til 

forlengelse av løype 14. 

Foreslås ikke videreført.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 16. Forslag til omstikkingsløype til 

bruk på våren. Foreslås innarbeidet i 

forskrift. 



 

 

 

Ny løype fra Šuoššjohka til Geassájávri (Sommervann) 

Kommunestyret vedtok den 18.06 å opprette en ny løype fra Šuoššjohka til Geassájávri 

(Sommervann). Forslaget ble sendt på høring nå ved 2. høringsrunde. Det kom inn to merknader 

i saken, fra henholdsvis reinbeitedistrikt 9 og fra en gruppe hytteeiere ved Šuoššjohka hyttefelt.  

 

Hytteeierne har sendt inn et kartfestet 

forslag til trasé (se vedlagte kart 17).  

Forslaget ble sendt i kopi til 

reindriften (RBD 9), og det ble bla. 

foreslått at løypen kun åpnes på de 

tidspunkt som reindriften ikke 

oppholder seg i området.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 17: Forslag fra hytteeiere til ny løype 

mellom Šuoššjohka og Geassájávri.  

 

 

 

 

Reinbeitedistrikt 9 går i sin uttalelse sterkt imot forslaget om ny løype, også med de foreslåtte 

tilpasninger:  

 

« Området løypa foreslås anlagt er et sentralt beiteområde for rein både høst og førjulsvinter og 

på våren. Når rein kommer fra sommerbeite og inn i skogsområdene er dette særdeles gode 

høst/tidligvinterbeiter rein er avhengig av for å bygge opp fettreserver til vinteren. Det er og 

parringsområde, og har kupert topografi med viktige vintergrønne planter og sopp. Videre er 

området av helt sentral betydning på vårparten, og distriktet er avhengige av dette som vårbeite. 

Området tiner av tidlig, og på våren må rein ha absolutt ro før flytting og kalving. Området er 

og nødvendig som oppsamlingsområde ved flyttinger. I forhold til topografi er området sårbart 

for forstyrrelser, hvor hver minste forstyrrelse vil skape unødvendig mye driving av rein og mye 

ekstraarbeid. RBD 9 gjetere er selv meget varsomme med ferdsel her, og der løypa foreslås 

kjører ikke distriktets egne gjetere engang, for ikke å lage spor eller forstyrre i området. RBD 9 

mener en løype her vil være til vesentlig skade og ulempe for reindriften. 

 
Videre har RBD 9 fått brev fra hytteforeningen i området, i forhold til deres anførsler vil 

distriktet komme med noen bemerkninger, da man regner med henvendelsen inntas i 

saksfremlegget. Da hytteeierne anla hytter i området var man klar over at der ikke var 

skuterløype. I forhold til Ot.prop 48 kan løyper anlegges for å dekke reelle transportbehov. RBD 

9 anser ikke dette som et reelt transportbehov, da der går løyper til Geassajavri både fra 

Masjok, Rustefjelbma, Ifjordfjellet og Hillagurra. Hytteforeningen anfører og at løypa ikke vil bli 

brukt av så mange, og at området ligger “avsides” til. Dette mener distriktet er direkte feil, da 

området er sentralt i forhold til skuterutfart og at hyttefeltet er rimelig stort. Slik distriktet 

kjenner området og brukerne vil dette bli en løype med mye trafikk. Dersom det skulle etableres 

en løype her ville distriktet måtte anmode myndighetene om å stenge løypa store deler av 

sesongen, og det vil erfaringsmessig skape stor konflikt og mye støy». 

 



 

Forslaget berører videre en sentral del av et inngrepsfritt område (mer enn 5 km. fra tyngre, 

tekniske inngrep), samt et viktig viltområde.  

 

Konklusjonen er at løypen vil ha vesentlige negative virkninger for reindrift og natur. Forslaget 

videreføres derfor ikke i revidert forskriftsforslag.  

 

 

Ny løype fra Tanaelva til Vuohppejávri (Polmak) 

Kommunestyret fattet den 18/6-2014 vedtak om å søke om etablering av en ny skuterløype fra 

Tanaelva til Vuohppejávri. Forslaget berører vinterbeiteområder og trekkveier for RBD 7.  

 

RBD 7 har gitt følgende uttalelse i saken: 

 
«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».  

 

 

Konklusjonen er at løypen har vesentlige virkninger for reindriften. Forslaget videreføres derfor 

ikke i revidert forskriftsforslag.  

 

 

Oppsummering: Endring 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 

samlet løypestrekning i liten grad endres er ikke tatt med her. Resultatet viser en reduksjon på 

10, 6 km. dersom omstikkingsløypene ikke regnes med. Dersom samtlige løypeendringer regnes 

med blir det en økning på 8,5 km.  

 

 

Traséendring  Endring i km. (ca) 

Løype 9 (Tana bru)        +   0,5 

Løype 3A Båteng  - 1 

Løype 7 Ifjordfjellet (forkortes ved løypestart) - 4,2 

Løype 10 A (Čammajohka)        +   0,2 

Endringer i løype 13 B, Austertana       +    1,3 

Løype 10 C i Austertana - 2,5 

Løype 13 ved Austertana (avstikker) - 4,9 

Totalt - 10,6 

Omstikkingsløype, Sirmaløypen (løype 2A)       +     9,6 

Omstikkingsløype Skidalen (løype 14)       +     9,5 

Totalt med omstikkingsløyper        +    8,5 

 



 

 

Konklusjon 

 

Tana kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om endringer i gjeldende 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). Løyper hvor det ikke 

er endringer i forhold til dagens forskrift er ikke tatt med nedenfor. 

 
Løype 2A: Sirbmá-Bajimuš Lavdnjušjávri 

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 Lavdnjušjávri- Bajimuš Lavdnjušjávri (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 

Gurtejávrinordvest til Námmejávri- Čeavresjávri- nord til Vuolimuš Lavdnušjávri- østover til 

Gaskamuš Lavdnušjávri-Bajimuš Lavdnušjávri (alternativ trasé/omstikkingsløype). 

 

Løype 3A (Båteng- Gurteluobbal) 

Fra Tanaelva ved Ámmonsátku, over eiendom 10/26 og 10/1/30, krysser hovedveien og 

kjører langs sti/traktorspor over Erkkeoaivi- Erkkeláddut- nord for Erkkejávrit etter 

etablert spor- nordvestover over Láddelašjávrrit- over Gárčojávri-nordvestover til løypa møter 

traktorvegen- etter traktorveg- sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest til Gukhesjávri 

og til krysningspunkt med løype 3 C ved Gárppejohka- over Gárppejohka til Soavveljávriover 

høyde 244 og 267 ved Oađašanalaš- langs og over Gurtejohka- til løype 2A ved 

Gurteluoppal. 

 

Løype 5 (Masjok- Stuorra Ilis) 

Fra Tanaelva opp Masjokelva- under brua rv 98- opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen 

videre langs Masjokvegen til enden av vegen- sørover ved høyde 215- vestover på 

nordsiden av Spierkovárri- sørover i dalbunnen til kraftlinjen- etter kraftlinja til 

Duolbajávri- nordvestover til Bovčča-Geassajávri- vest til Geassájávri (Sommervann)- sør 

for Luomenjárga-rett linje til høyde 248- krysser Juggidája 500 meter sør for 

Čieggaluobbalat (215)- til Čieggajohka og langs denne til sørenden av Mohkeluobbalat vestover 

mellom høydene 295 og 294- over til Njukčajávri (Svanevann)- sørvest til kraftlinja- etter kraftlinja til 

kommunegrensen ved Stuorra Ilis. 

 

 

Løype 7 (Ifjordfjellet) 

Gillaš- 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 (Austertana- Ridovei bru) 

Bil og Maskin i Austertana– langs fjordbunnen til utløpet av Čammájohka- følger traktorveg langs 

Geaidnojohka i 0,7 km – krysser Čammájohka- etter Čammájohka- nordover langs Mielkeveajjohka–



Mielkeveajjávri–Loameoaivi–øst til Čámmájohkjávri, vatn 297–til parkeringsplass ved rv 890 vest for 

Ridovei bru. 

 

Løype 10 C (Čámmájohka bru- bru ved Juovlajohka/Julelva) 

Løypa utgår fra ny forskrift. Løype 13 B slås sammen med deler av løype 10 C i ny forskrift.  

 

Løype 13 (Luftjok- Austertana) 

Fra Tanaelva via søndre Luftjok til Goikejohka- Luftjokdalen- Stuorat Hánájávri-Boatka- på østsiden av 

Hánájohka ved Mátduottarčuohhka- langs traktorvei til Øvre Leirpollen- Bil og Maskin i 

Austertana 

 

Avstikker fra Hánájohka utgår i ny forskrift.  

 

 

Løype 13 B (Austertana- Stjernevatn- Berlevåg grense): 

Fra Bil og maskin i Austertana- Øvre Leirpollen- krysser E6 ved Enok Smelror- over 

Julelva- langs gammelriksvei til Gakcajohka-langs sperregjerde til kryss høyspentlinjelangs 

høyspentlinja ca 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammájohkdalen til løype 

10 A vest for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10 A til Čammájohjávrrit, 

deretter langs Riiduveaijávrrit under Hagŋalančearru til rv 890- krysser rv 890- til 

Fáhccabealjohka via Guorruláttu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot 

kommunegrensen til Berlevåg kommune. 

 

Løype 14 (Alleknjarg- Bánnajávri) 

Alleknjarg over Seibos (høyde 296)- ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri. 

 

Alleknjarg- langs bekkedrag sør for Jussávađđa- Suoidnoaivi- Savetjávri- og videre til 

Skálvejávri (alternativ trasé/omstikkingsløype). 


