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Oppsummering av forhåndsinnspill: Revisjon av forskrift om skuterløyper, Tana kommune (2016). 

 
 Løypetrasé Avsender Oppsummering av forhåndsinnspillet  Rådmannens vurdering 

1 Nr. 5 (Masjok) Krister Hook Traséen som er forskriftsfestet i 2014 og ikke brukt i 2015-sesongen bør ikke 

videreføres. Dette fordi: 

 Det allerede eksisterer to andre traséer hvor det gjort terrenginngrep 

 Den nye traséen er for smal til at den i realiteten skal kunne brukes. Den kan 

ikke tas i bruk før det gjøres nye terrenginngrep.  

 Den nye traséen er lagt til en ferdselsåre som brukes mye sommerstid. Den 

må ikke berøres av nye terrenginngrep. På vinteren kommer traséen i 

konflikt med hundekjørerløype og skiområde 

 Det er bløtmyr langs hele traséen slik at løypa ikke vil holde lenge på våren.  

Bygg- og anleggsavdelingen vurderer at 

eksisterende trasé bør videreføres.  

2 Diverse nye løyper 

ved Polmak 

Polmak 

bygdelag 

Innspill i prioritert rekkefølge:  

1) Åpen løype fra Polmak til Juovvagáldu 

2) Åpen løype fra Polmak til Bajit Vuohppejávri 

3) Dispensasjonstrasé til Juovvagáldu 

 

Forslagene om nye åpne løyper er ikke tatt 

inn i høringsforslaget. Begrunnelse: 

Løypen(e) er til vesentlig skade og ulempe 

for reindriften. Se høringsdokument for 

detaljer. Dispensasjonstraséer er utenfor 

mandatet til denne forskriftsendringen. 

Oversendes dispensasjonsutvalget.  

3 Dispensasjonstrasé 

fra Sjursjok til 

Sommervann 

Ståle Utsi på 

vegne av 

hytteeiere i 

Sjursjok 

Dispensasjonstrasé fra Sjursjok til Sommervann som kun innvilges de som har 

direkte tilknytning til hyttene i Sjursjok.  

Dispensasjonstraséer er utenfor mandatet til 

denne forskriftsendringen. Oversendes 

dispensasjonsutvalget. 

4 Arctric trail løype 

fra Skiippagurra til 

grense Nesseby 

Skiippagurra 

bygdelag 

Ny skuterløyper fra Skiippagurra til Nesseby  Forslaget til ny løype er ikke tatt inn i 

høringsforslaget. Begrunnelse:  

 Det mangler grunneiertillatelse på 
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en eiendom 

 Løypen vurderes å være til 

vesentlige skade og ulempe for 

reindriften.  

For detaljerte vurderinger, se 

høringsdokumentet.  

5 Ny løype fra Polmak 

til Bajit 

Vuohppejávri 

 

Leif Jacobsen Ny løype fra Polmak til Bajit Vuohppejávri. Det vil ikke bli mye trafikk der så lenge 

det ikke åpnes for å kjøre videre til Skidalen.  

 

Forslagene om nye åpne løyper er ikke tatt 

inn i høringsforslaget. Begrunnelse: 

Løypen(e) er til vesentlig skade og ulempe 

for reindriften. Se høringsdokument for 

detaljer. 

6 Ny løype fra Polmak 

til Bajit 

Vuohppejávri/rasting 

på islagt vann 

Alleknjarg 

bygdelag 

a) Ny løype fra Polmak til Bajit Vuohppejávri 

b) Det må åpnes for fri kjøring på fiskevann 

a) Se vurderinger ovenfor 

b) Ikke tatt til følge. Kommunen har 

ikke anledning til å åpne for fri 

kjøring på islagt vann. For detaljer, 

se høringsdokumentet.  

7 Ny løypeforbindelse 

mellom eksisterende 

løype 3A og 4 

Solveig 

Therese 

Halonen 

To forslag til tilknytningsløype mellom eksisterende løype 3A og 4. For kart og 

beskrivelse, se høringsdokumentet.  

Forslaget er ikke tatt til følge. Begrunnelse: 

Løypen vurderes å være til vesentlige skade 

og ulempe for reindriften.  

For detaljerte vurderinger, se 

høringsdokumentet. 

8 Behov for entydig 

skilting 

Magne 

Ballovara 

Mange kjører fremdeles via boligfeltet i Båteng. Det må skiltes entydig at det ikke 

går skuterløype der. Ønsker heller ingen løype gjennom boligfeltet.  

Forslag tatt til følge. Det er ikke fremmet 

forslag om skuterløype via boligfeltet i 

Båteng. Det som gjelder merking er 

oversendt Bygg- og anleggsavdelingen.  

9 Generelt Sametinget  Medvirkning fra lokale interessenter må ivaretas 

 Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften 

 Hensyn til kulturminner må ivaretas.  

Ivaretatt i forskriftsforslaget.  
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