
BARMARKSTRASE 1A: SIRBMA – NJUORGGANJAVRI – BAJIMUS LAVDNJOS 
Med på befaringa: Torstein Erlandsen og Hartvik Hansen. 
Lokal kjentmann: Jon E. Balto 
 
Kort sammendrag av trasens tilstand: 
 
Dette er en god gammel etablert hest / traktorveg som for det meste har fast steinete grunn. 
Det er noen groper og bekkefar mellom Sirma og Njuorgganjavri overfor Sirma som må 
smårepareres. Bl.a. ved Retkenroggi bør det helst lages en liten bru over. Det er leire i enkelte 
stigninger og når det regner mye er det uheldig at regnvannet renner etter kjøresporene . Det 
er kanskje mulig å avlede regnvannet slik at den ikke renner langs kjøresporene. Kjøretraseen 
går alternativt både på øst og på vestsiden av Njuorgganjavri. Fra Njuorgganjavri og til 
kryssing av Deavkketanjohka er det noe steinete. Ellers bra trase fra utløpet av Bihtosjavri 
over Antabahtoaivi,  krysser Gurtejohka nedenfor Gurteluoppal, krysser igjen Gurtejohka ved 
utløpet av Gurtejavri, Vest for Gearddosjavri, mellom Gaskkamus Lavdnjos og Slubbotjavri 
og til Bajimus Lavdnjos. 
 
Kjørt befaringstrase 
Sirbma, Retkenroggi, vest for Njuorgganjavri, krysser Deavkketanjohka, krysser Bihtosjohka 
v/ utløpet av Bihtosjavri, over Antabahtoaivi,  krysser Gurtejohka nedenfor Gurteluoppal, 
krysser igjen Gurtejohka ved utløpet av Gurtejavri, vest for Gearddosjavri, Gaskkamus 
Lavdnjos / Slubbotjavri og Bajimus Lavdnjos. 
 
 
Øvrige momenter for trasen og mulig bruk 
Nederst mellom Sirma og Njuorgganjavri må utbedres noe. Det må velges brukt bare en fast 
trase som tydelig merkes. Dersom denne repareres litt kan dette også være en alternativ åpen 
kjøretrase for jakt, fiske og bærplukking. Denne er mye bedre som alternativ åpen kjøretrase, 
dersom det er ønskelig istedenfor dagens trase1C. (Trase 1C over Urraoaivi, Njoaski, 
elvesamløpene, Garpejohka Stuorra-ilis og Gurrojohka til Ifjordvegen er en dårlig kjøretrase. 
Spesielt mellom Urraoaivi og Garpejohka, nært reinbeitedistriktshytta.) 
 
Anbefaling: 
Nederst mellom Sirma og Njuorgganjavri bør utbedres litt og velge en fast trase.(Jfr. 
sammenfallende trase til Njuorgganjavri som for trase 1B.) 
 
Anbefales ikke brukt 
Bør ikke kjøres på østsiden av Njuorgganjavri selv om det gjelder kjøring til øverste 
Lavdnjos. Der er det er en stor leirgrop som er problematisk å krysse spesielt ved sterk 
regnvær. Der er det og kjørt mange alternative traseer som er uheldig og må få gro igjen. Det 
er best at traseen på vestsiden brukes og bare den. 
 
Motorferdselutvalget: Møte 16.06.08 om godkjenning av befaringsrapporter  
Enstemmig godkjent 
 
 
 
 
 
 
 



BITRASEER / AVSTIKKERTRASEER til 1A + Bajimus Lavdnjos- Stuorra Ilis 
 
Bitrase 1 fra trase 1A: Bitosjavri – Guollejavri (P. R. H`s gamme)  
(T. E. og H.H. + J. E. B) 
Denne bitraseen er en meget god traktorkjøreveg og går bare etter tørr fast grunn. Det er brukt 
kun et kjørespor til nevnte gamme og videre til Guollejavri. Lengde ca 2 km. Tidligere er det 
og kjørt til Vindarjavri og Gievdneskalvejavrrit som delvis er synlige. Kan anbefales for 
lokale gammebrukere og andre tradisjonelle brukere av området. 
 
Bitrase 2 fra trase 1A: Antahbatoaivi – Sahpanjavri (Li.V`s gamme)  
(T. E. og H.H. + J. E. B) 
Denne bitraseen er en meget god traktorkjøreveg og går bare etter tørr fast grunn. Den går 
vestover fra Antabatoaivi og over til nevnte gamme v/ Sahpanjavri. Det er brukt kun et 
kjørespor. Lengde ca 1,0 km. Kan anbefales disp for lokale gammebrukere og andre for 
transport av nødvendig utstyr til gammen. 
 
Bitrase 3 fra trase 1A: Gurtejavri – Galbmatjavri  
(T. E. og H.H. + J. E. B) 
 Denne bitraseen er også en meget god gammel traktorkjøreveg som går bare etter tørr fast 
grunn. Den tar av vestover fra midt på Gurtejavri over til Galbmatjavri. Det er kjørt kun et 
kjørespor og den er meget godt synlig hele traseen. Lengde ca 2,0 km. Et godt fiskevann og 
det er også et multeområde. Kan anbefales for lokal/kommunal bruk. 
 
Bitrase 4 fra trase 1A: Gurtejavri – Nammejavri  
(T. E. og H.H. + J. E. B) 
Denne bitraseen er også en meget god gammel traktorkjøreveg som går bare etter tørr fast 
grunn. Den tar av nord vestover fra midten av Gurtejavri / Gearddosjavri over til Nammejavri. 
Det er kjørt med hest og traktor / Jeep og kjøresporet er ikke godt synlig hele traseen. Det er 
ca 4,0 km. Nammejavri er stort og godt fiskevann som det ble fisket i mye av bl.a. Sirmas 
befolkning. Disp etter denne bør ikke innvilges da traseen ikke er synlig hele traseen og må få 
gro igjen og forbli ubrukt.  
 
Alternativt har det imidlertid og vært kjørt m traktor/Jeep fra trase 1A før Slubbotjavri og 
vestover til Nammejavri hvor det er nært til vannet anslagsvis 1 km. Der er det småsteinet og 
det var vanskelig å kunne følge noe bestemt kjørespor, men her kan naturen heller ikke skades 
på noen måte av kjørespor. Det kan gis eventuelt disp i enkelte særlige tilfeller. 
 
Bitrase 5 fra trase 1A: Gurtejavri – Njiiranjavri – Latnaluoppal  
(T. E. og H.H.) 
Denne bitraseen er en god gammel heste- og traktorkjøreveg som går først på vestsiden av 
Gearddosjavri. Derfra over en forholdsvis bratt rygg mot Njirranfielbma, over Oakkosjavri 
elva, Njirran og videre på vestsida av Njirrankorsa / Njirranskaret, Njirranjavris oivos / 
Njirranjavris utløp, videre sør for Njirranjavri og krysser elva som renner fra Ladnaluobbal. 
Det er kjørt kun et kjørespor og traseen er synlig. Lengde ca 2,0 km. Disp etter denne bør som 
hovedregel ikke innvilges, bortsett fra i enkelte særlige tilfeller. 
Anbefales for eventuelt lokale/kommunale brukere. 
 
Bitrase 6 fra enden av trase 1A ved Bajimus Lavdnjos: -- Stuorra Ilis. 
(T. E. og H.H.) Denne traseen går østover fra Bajimus Lavdnjos mot Latnaluobbal (nært 
Njiirranjavri på nord øst siden av den) – Ladnajavri - og til åpen trase 1C v/ Stuorra-Ilis. 
  



Denne traseen er en eldre hest / traktorkjøreveg som er brukt en del. Det er en trase som går 
bare etter tørr fast grunn uten myrpartier helt til den kommer til åpen kjøretrase ved 
Latnafielbma under foten av Stuorra Ilis varden. Traseen krysser Ladnajohka nedenfor 
Ladnajavri. 
 
Denne traseen kan være en alternativ åpen trase fra Sirma til Stuorra Ilis istedenfor dagens 1C 
Denne er en mye bedre trase da den vil gå etter kjørespor med fast steinete bunn hele traseen 
til Stuorra Ilis. Anbefales for kommunal bruk og må eventuelt være kurant å få disp i for 
kommunens innbyggere. Dette er det beste alternativ som en åpen trase fra Sirma og 
forlenget til Stuorra Ilis. 
 
Bitrase 7: Gaskkalalas - Corndnatanjavri  
(T. E. og H.H.) 
Traseen går fra dagens åpne trase 1C ved Gaskkalalas nord/øst for Ilisjavri, krysser 
Latnajohka, til Ucca-ilis og videre til Corndnatanjavri. 
 
Denne bitraseen er en av de beste kjøretraseene i hele kommunen som tar av ca 1 km før 
Ilisjavri når en kommer fra Ifjordsida etter Gaskkaalas. Det er en meget god gammel 
traktorkjøreveg som går bare etter tørr fast grunn. Den krysser Ladnajohka ved Ucca Ilis 
multeområdet og etter tørre sandsletter helt til Cornatanjavri. Det er kjørt kun et spor som er 
godt synlig og kan følges lett. Den kan brukes med alle typer kjøretøy inntil 3000 kg. 
Avstikker traseen er 3,0 – 4,0 km lang. Det er og et godt multeområde nært Cordnatanjavri.  
 
Anbefaling: 
Anbefales for lokal/kommunal bruk. Kan eventuelt også være en åpen avstikkertrase. 
 
Anbefales ikke brukt 
Det har og vært kjørt fra Cornatanjavri til Bajimus / øverste Lavdnjosjavri, men kjøresporet er 
ikke synlig hele traseen og bør dermed ikke brukes og det er normalt ikke behov for traseen. 
Reineiere kjører ofte der. Det er og kjørt fra Cordnatanjavri til Ladnajavri, men der er det 
heller ikke etablert kjørespor og bør ikke brukes.  
 
Bitrase 8: Gieddeoaivi – øst for Ilisrahppat og på vestsiden av Ilisjavri 
(T. E. og H.H. og I. Kr. N) 
Gieddeoaivvejohke ca 2 km etter 1C fra Gieddeoaivi hvor den krysser den lille elva før 
Gaskkamus alas – vest for Bikkejavri – øst for Ilisrahppat og til Ilisjavri. 
En gammel hest og traktorkjøretrase som enda er synlig, men lite brukt i dag. De første årene 
brukte Båtengbefolkninga denne traseen før en begynte å bruke traseen lenger vest over 
Stuorra Ilis urra / høyden.  Er en alternativ kjøretrase som går nært store multeområder langs 
med Bikkejohka og mellom noen småe vann og videre på sørøstsiden av Ilisjavri. 
Anbefaling: 
Disp kan i særlige tilfeller anbefales for eventuelt lokale/kommunale brukere, begrenset til 
multebærtiden. (Ble befart av I. Kr Nilsen, T. Erlandsen og H. Hansen samme tur som 
Hillagurra, Akajavri, Gaskkaalas, Ilisjavri, Jeakkas, Sattomiellevuovdi og Galdojohka 
nedenfor Storfossen camping. 
 
Motorferdselutvalget: Møte 16.06.08 om godkjenning av befaringsrapporter  
Enstemmig godkjent 
 
 
 



BARMARKSTRASE 1B: SIRBMA – NJUORGGANJAVRI – MIENNAJAVRI 
Med på befaringa: Torstein Erlandsen og Hartvik Hansen. 
Lokal kjentmann: Jon E. Balto 
 
Kort sammendrag av trasens tilstand: 
 
Dette er en gammel etablert hest / traktorveg som for det meste er god trase med fast bunn. 
Det er noen groper og bekkefar mellom Sirma og Njuorgganjavri (overfor Sirma) som med 
fordel kan smårepareres. Bl.a. ved Retkenroggi hvor det beste hadde vært å lage en liten bru 
over. Det er leire i enkelte stigninger og når det regner mye er det uheldig at regnvannet 
renner etter kjøresporene. Det er kanskje mulig å avlede regnvannet slik at den ikke renner 
langs kjøresporene. Kjøretraseen går på vestsiden av Njuorgganjavri og over Heastaalas som 
er noe steinete. En plass mellom Heastaalas og før kryssing av Deavkketanjohka treng litt 
utbedring. 
 
Kjørt befaringstrase 
Sirma, Retkenroggi, vest for Njuorgganjavri, Heastaalas, Deavkketanjohka, Miennajavri 
 
Øvrige momenter for trasen og mulig bruk 
Nederst mellom Sirma og Njuorgganjavri må utbedres noe. Det må velges brukt bare en fast 
trase som tydelig merkes. Dersom denne repareres litt kan dette være en alternativ åpen 
kjøretrase for jakt, fiske og bærplukking. (Samme trase som 1A til Njuorgganjavri.) 
 
Anbefaling: 
Det er en plass før kryssing av Deavkketanjohka som treng litt reparasjon med stein eller med 
2 stk doble planker eller bjørk som da må fraktes om vinteren. 
 
Anbefales ikke brukt 
Nederst mellom Sirma og Njuorgganjavri bør utbedres litt og velge en fast trase. Det er kjørt 
mange alternative traseer som er uheldig og må få gro igjen. 
 
Eldre traktorkjøretrase: Befaringsutvalget er kjent med at det tidligere ble kjørt med traktor 
nordvestover videre fra Miennajavrrit til Ucca Goddetjavri, Stuorra Goddetjavri og 
Gievdneskaljavrrit. Traseen ble ikke befart. 
 
Motorferdselutvalget: Møte 16.06.08 om godkjenning av befaringsrapporter  
Enstemmig godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÅPEN BARMARKSTRASE 1C:  
SIRMA - URRAOAIVI - ELVESAMLØPENE / JOGAIDGAVNADEAPMI - 
GIEDDEOAIVI – ILISRAHPPAT – KOMMUNEGRENSE PÅ STUORRA ILIS. 
Med på befaringa: Torstein Erlandsen og Hartvik Hansen. 
Lokal kjentmann: Med på befaring nederste del til Urraoaivi, Jon E. Balto 
(Reidar Varsi og Hartvik Hansen har merket traseen da den ble godkjent som åpen trase) 
 
Kort sammendrag av trasens tilstand: 
 
Dette er en gammel etablert hest / traktorveg som for det meste har fast bunn. Den er veldig 
steinete fra Urraoaivi overfor Sirma og til elvesamløpene. Det er en del småe myrpartier i 
Njoaski området men der er det dog fast grunn i disse myrpartiene frem til elvesamløpene. 
Dette er og litt leire ved Garpejohtjeaggi / Garpejokmyra som dog kan omkjøres eller 
repareres der den går nå. Den er veldig dårlig der den krysser Garpejohka før reindriftshytta. 
Der er det veldig dype spor og det er kjørt på mange forskjellige plasser. Dersom den fortsatt 
skal brukes, spesielt som åpen trase må den repareres her. 
 
Kjørt befaringstrase 
Sirma, Urraoaivi, Njoaski, elvesamløpene, Garpejohka, Gieddeoaivi, Ilisjavri og til 
kommunegrensa på Gaskaalas 
 
Øvrige momenter for trasen og mulig bruk 
Dårlige partier må utbedres noe spesielt v/ kryssinga av Garpejohka. Det må velges brukt bare 
en fast trase som tydelig merkes der. Dersom denne repareres litt kan dette være en alternativ 
kjøretrase til jakt, fiske og bærplukking for lokale brukere / kommunens brukere. 
 
Anbefaling: 
Det er i allefall en plass ved kryssing av Garpejohka som treng en god del reparasjon som må 
gjøres. 
 
Anbefales ikke brukt 
Anbefales ikke brukt mellom elvesamløpene og Garpejohka før dette partiet repareres. Dette 
må gjøres snarest mulig før det ytterligere forverres. 
 
Trase 1C er en dårlig åpen kjøretrase spesielt fra elvesamløpene og til den krysser Garpejohka 
v/ reindriftshytta. Dersom den fortsatt skal være åpen trase må den utbedres. 
 
Motorferdselutvalget: Møte 16.06.08 om godkjenning av befaringsrapporter  
Enstemmig godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BARMARKSTRASE: LAKSJOK – SKRUVACOHKKA – MIENNAVARRI – 
GIEDDEOAIVVEJOHKA (Dispkjøretrase 2A) 
Med på befaringa: Torstein Erlandsen og Hartvik Hansen. 
 
Kort sammendrag av trasens tilstand: 
 
Dette er en gammel traktorveg som er kjørt på begynnelsen av 1960 tallet. Det er partier hvor 
det ikke er fast bunn og bør brukes kun med eventuelt lette kjøretøyer under 1500 kg. For det 
meste er fast steinete grunn og går til gode multeområder. Det er noen groper og bekkefar 
som burde vært reparert noen plasser.  
 
Kjørt befaringstrase 
Rett nedenfor Laksjok bru fra jorda til (Alfred Eriksen?) Skruvacohkka, nært vestenden av 
Guhkesjavri, over Miennavarri, gjennom Miennavarseibos skogen og til de andre 
kjøretraseene ved Gieddeoaivvejohka 1 C. 
 
Øvrige momenter for trasen og mulig bruk 
 
Hovedproblem er at den starter fra et privat jorde/forpakning. 
Dersom dette løses ved f.eks. oppstart ved Aitejohka er det ellers en god multebær og 
jakttrase. Dersom det ikke oppnåes enighet med grunneier må den eventuelt omkjøres noe og 
finne nytt oppkjøringsalternativ.  
 
Anbefaling: 
Bør kun brukes i mindre grad for lokale brukere / kommunens brukere. Eventuelt også 
begrenset til multebærtransport og jaktformål. 
 
Anbefales ikke brukt 
For kjøretøy over 1500 kg. 
 
Motorferdselutvalget: Møte 16.06.08 om godkjenning av befaringsrapporter  
Enstemmig godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BARMARKSTRASE:  
LAKSJOKBRU – SILBASVARRI – GORZZIVARRI – JOGAIDGAVNNADEAPMI 
GIEDDEOAIVVEJOHKA STUORRA ILIS – LADNAJAVRI – NJIIRRANJAVRI 
(Dispkjøretrase 2B) Med på befaringa: Torstein Erlandsen, Hartvik Hansen 
 
Kort sammendrag av trasens tilstand: En dispkjøretrase. 
 
Dette er en god gammel etablert traktorveg som er kjørt med traktor fra midten av 1960 og 
har for det meste fast steinete grunn. Det er noen groper og bekkefar mellom Silbasvarri og 
Gorzzivarri som må smårepareres.  
 
Ellers er traseen meget god helt til kryssing av Gieddeoaivvejohka og kommer inn på 1 C. 
Der er det noe leire og hvor det bør utbedres. Der er det også mulig å lage alternativ 
omkjøring, men da blir det en bratt stigning på tur ned mot vegen. Ellers er traseen helhetlig 
veldig god. 
   
Der hvor det er leire kan kanskje også vannet avledes når det regner slik at regnvannet renner 
bort fra kjøresporene. Da tørker sannsynligvis leira også. Ellers er traseen veldig god fra 
Gieddeoavi over viddeterreng til Stuorra Ilis ned til Ladnajavri, Ladnaluoppal, Njirranjavris 
utløp / oivos og ned til Njirran. 
 
Kjørt befaringstrase 
Litt nedenfor Laksjok bru fra eiendommen til Trygve Eriksen, Silbasvarri, Gorzzivarri, 
elvesamløpene, langs Garpejohka til Gieddeoaivvejohka, fra Gieddeoaivvejohka samme som 
trase 1C til Stuorra Ilis, Latnajavri, Njiirranjavri og ned til Njirran. 
 
Øvrige momenter for trasen og mulig bruk 
Hovedproblem er at den starter fra en privat jorde / eiendom. 
Dette må eventuelt løses med eier. Alternativt er det kanskje mulig at oppstart også for denne 
samkjøres med 2A traseen ved Aitejohka. En plass nært Gorzzivarri er disse traseene 2A og 
2B bare ca. 500m fra hverandre. Dersom det ikke oppnåes enighet med grunneier må den 
eventuelt omkjøres noe.  
 
Nederst ved oppstigningen til Silbasvarri må utbedres noe for å gjøre det lettere i de bratteste 
partiene opp på Silbasvarri. Det må velges bare brukt en fast trase som tydelig merkes opp 
denne stigninga. Dersom denne repareres litt kan dette også være en kjøretrase for jakt, fiske 
og bærplukking til Stuorra Ilis.  
 
Anbefaling: 
Nederst del bør utbedres litt spesielt opp Silbasvarri og velge kun en fast trase som utbedres 
helt fram til Gieddeoaivvejohka og merkes godt. Ellers er traseen veldig god til traseenes 
endepunkt. Det er og en god og tørr småsteinete trase fra 1C nedenfor Stuorra Ilis varden, 
hvor den igjen skiller seg fra 1C før Ladnajavri, til Ladnaluobbal, Njiirranjavri og til Njiirran   
Anbefales for kjøretøy inntil 1500kg fra Laksjok bru til Gieddeoaivvejohka. Ellers 3000kg 
 
Anbefales ikke brukt 
Anbefales ikke for kjøretøy over 1500kg 
 
Motorferdselutvalget: Møte 16.06.08 om godkjenning av befaringsrapporter  
Enstemmig godkjent 
 



BARMARKSTRASE:  
HILLAGURRA – DOARDNA – UVJALADNJA – AHKAJAVRI 
(Dispkjøretrase 4) (Med på befaringa: Inge Kr. Nilsen, Torstein Erlandsen og Hartvik 
Hansen) 
 
Kort sammendrag av trasens tilstand: 
 
Dette er en god gammel etablert traktorveg som er kjørt opp med traktor fra midten av 1960. 
Traseen har for det meste fast steinete grunn, men også flere vanskelige myrpartier. Traseen 
krysser myra ved Njuorgganjavri og der må det gjøres noe. Flere plasser er det også 
forholdsvis steinete med groper og bekkefar hvor det og bør smårepareres. Ved høy vannstand 
kan Ciikojohka kan det være vanskelig å krysse da det er forholdsvis dypt der. Det er også 
veldig bratt opp over Doardna stigninga. Der er det 2 alternative traseer opp og den vestlige 
trase er best. Ellers er traseen flekkvis forholdsvis god. Før Ujaladnja elva krysser traseen en 
myr med steinete bunn og der er det kjørt mange plasser og det er ikke bra. Her må noe gjøres 
og merkes slik at alle bruker kun en valgt trase slik at de andre får gro igjen.   
 
Kjørt befaringstrase 
Enden av jordbruksveien i Hillagurra, Njuorgganjavri 2, krysser Ciikojohka, over Doardne, 
krysser Gukcerosjavri elven, krysser Uvjaladnja elven, Reindriftshyttene, krysser på nytt elva 
fra Ahkajavri og til Ahkajavri. 
Befaringsgruppa kjørte videre midt over Ahkajavri, coages coalbmi / nesset over grunna, over 
høydedragene mot Stuorra Ilis ved Gaskkaalas, Ilisjavri, Ilisurra, Gieddeoaivvejohka, 
Storramaras, Sattomiellevuovdi og ned ved Galdojohka.   
 
Øvrige momenter for trasen og mulig bruk 
Traseen passerer store multeområder og bør således kunne brukes til transport av multer. Den 
må utbedres en del plasser og i alle fall myra over ved Njuorgganjavri 2. Det er og gode 
jaktområder for både storvilt og småvilt. Det er og gode fiskemuligheter i Ahkajavri og 
Uvjaladnja. Der hvor det utbedres må det velges bare brukt en fast trase som tydelig merkes 
slik at alle må kjøre etter samme spor.  
 
Anbefaling: 
Nederst del må utbedres over myra ved Njuorgganjavri 2 og velge kun en fast trase som 
repareres. Bare en trase, den vestligste, over Doardna må velges. Den andre må stenges da den 
faktisk kan være farlig. Videre må brukere som fortrinnsvis skal til øvre deler av traseen og til 
Ahkajavri heller gis en mulighet til å bruke åpen kjøreveg 3 fra Galdojohka til Seaidegeadgi 
v/ Ciikojohka, Vuopmigukceros, øst for Gukcerosjavri og til trase 4 Hillagurratraseen 
nord/øst for Kaserarcobma og videre etter denne til Ahkajavri. 
Kjøretrase 4 Bør kun brukes i mindre grad for lokale brukere / kommunens brukere. Eventuelt 
også begrenset til multebærtransport og jakt og fiskeformål. 
    
Anbefales ikke brukt 
Anbefales ikke for kjøretøy over 1500kg 
 
Motorferdselutvalget: Møte 16.06.08 om godkjenning av befaringsrapporter  
Enstemmig godkjent, men med tilleggsmerknad av 2 utv. medl. 
Ok å bruke gammel traktortrase fra åpen trase3 fra Seaidegeadgi, krysse Ciikojohka til 
Vuopmigukceros og til myra ved Ridagoarvi. 
De 2 medl betenkt å bruke gammel traktortrase fra Vuopmigukceros, øst for Gukcerosjavri og 
til trase 4 (Hillagurra) nord/øst for Kaserarcobma og etter denne til Ahkajavri. 



 
ÅPEN BARMARKSTRASE 3:  
GALDOJOHKA – GARCCOJAVRI – SATTOMIELLEVUOVDI 
(Med på befaringa: Ellen K. Saba, Inge Kr. Nilsen, Torstein Erlandsen og Hartvik Hansen.) 
 
Kort sammendrag av trasens tilstand: 
 
Dette er den eldste traktorkjøretraseen som første gang ble kjørt med traktor i 1950. Deler av 
denne var først en tidligere hestekjerreveg. Traseen er tørr og har fast steinete grunn. Traseen 
er i dag en åpen kjøretrase forbi Sattomiellevuovdi til Lasttaseanjeaggi. Kan utbedres ved 
Garhccojohka, Fallenjasvarri / Fallenjasroggi og ”gropa” rett før den krysser Jeaggasjohka.  
  
Kjørt befaringstrase 
Galdojohka, Garccojavri, krysser Jeaggasjohka, Sattomiellevuovdi, Lasttaseanjeaggi, (slutt 
åpen trase), over Lasttaseanjeaggi (2 traseer), Stuorramaras (2 traseer), over Allaoaivi og til  
2 B, 2 A og 1 C ved Gieddeoaivvejohka. (E. K. S. ikke med på befaringa mellom 
Sattomiellevuovdi - Gieddeoaivvejohka.) (Jfr. befaring trase 4 Hillagurra ad 
Vuopmigukceros)   
 
Øvrige momenter for trasen og mulig bruk 
Videre kan denne traseen, dersom det er ønskelig lokalt og av kommunen, å forlenge 
kjøretraseen gjennom Jeaggas, til Stuorramaras, til Gieddeoaivvejohka og åpen trase 1 C. Da 
er det en forutsetninga at den utbedres noe ved kryssing av Lasttaseanjaeaggi og det lille 
tverrmyrpartiet før Allaoaivi. I begge myrpartiene er det fast steingrunn uten leire.  
 
Anbefaling: 
Kan utbedres ved gropa før den krysse Jeaggasjohka. Ved eventuell forlengelse og eller 
omgjøring til en åpen trase må det utbedres noe ved Lastaseanjeaggi og tverrmya før 
Allaoaivi. Traseens tilstand er ellers god med fast steingrunn. Bør brukes av lokale brukere / 
kommunens brukere. Eventuelt begrenset til multebærtransport og jakt og fiskeformål. 
    
Anbefales ikke brukt 
Anbefales ikke for kjøretøy over 3000kg 
 
Bitrase fra åpen trase 3 fra Seaidegeadgi – Vuopmigukceros - Uvjaladnja  
 
Brukere som fortrinnsvis skal til øvre deler av traseen og til Uvjaladnja og Ahkajavri må 
heller kunne bruke åpen kjøreveg 3 fra Galdojohka til Jeakkasjohka, Seaidegeadgi, over 
Ciikojohka til Vuopmigukceros, øst for Gukcerosjavri etter gammel traktortrase og til trase 4 
(Hillagurra) nord/øst for Kaserarcobma og videre etter denne til Ahkajavri. 
Anbefaling: 
Den gamle traktortraseen fra Vuopmigukceros til Ahkajavri må merkes og utbedres de få 
plasser som er nødvendig slik at det kjøres på østsiden av Gukcerosjavri og til trase 4 og 
videre mot Ahkajavri. Anbefales ikke for kjøretøy over 1500kg 
 
Motorferdselutvalget: Møte 16.06.08 om godkjenning av befaringsrapporter  
Enstemmig godkjent med tilleggsmerknad av 2 utvalgsmedlemmer. 
De var skeptisk til å gi anledning til å bruke gammel traktorkjøretrase fra åpen trase3 fra 
Seaidegeadgi, krysse Ciikojohka til Vuopmigukceros, øst for Gukcerosjavri og til trase 4 
(Hillagurra) nord/øst for Kaserarcobma og videre etter denne til Ahkajavri. 
 



BARMARKSTRASE 1B: VUOHPPEJOHKA – SKALVEJAVRI 
(Ikke dispkjøretrase i dag) (Med på befaringa: Inge Kr Nilsen, Jorunn Sottinen, Hartvik 
Hansen og som kjentmann Odd Olsen Erke) 
 
Kort sammendrag av trasens tilstand: 
 
Dette er en gammel etablert hest / traktorveg som for det meste er god trase med fast bunn. 
Det er noen groper og bekkefar som er utbedret av lokale brukere, men det er noen plasser til 
som med fordel kan utbedres. Kjøretraseen går over Nurki og har 2 alternative traseer hvor 
den ene går forbi hytta til H. Magga. Den andre går nærmere Savetjavri på østsiden av 
Stiinaladdo og østover mot Skalvejavri. 
 
Kjørt befaringstrase 
Vuohppejohka, Nurki, Juovvagaldu, Savetvuopmi, Stiinalattu, Skalvejavri. 
Også avstikkertraseen fra etter å ha passert Stiinalattu til H. Maggas hytte ble kjørt. Også 
traseen som går øst for Lavtavarri til K. Andersen sin gamme og videre mot I Hildonens 
gamme.  
 
Øvrige momenter for trasen og mulig bruk 
Den bør utbedres noen plasser enda. Det må og velges brukt bare en fast trase som tydelig 
merkes. Dersom denne utbedres litt kan dette være en alternativ åpen kjøretrase for jakt, fiske 
og bærplukking. 
 
Anbefaling: 
En meget god trase med fast bunn fra Vuohppejohka og til Skalvejavri. Hovedtraseen går på 
østsiden av Stiinalattu og til Skalvejavri. 
Også avstikkertraseen på østsiden av H Maggas hytte over høyderyggen mot Lavttavarri er 
tørr og god forbi K. Andersens gamme og mot I Hildonens gamme bak Searbanjunni.. 
Traseen på østsiden av Stiinalattu merkes og er den beste traseen. 
Bakken ovenfor Johannes Utsi bør og utbedres noe med nett eller liknende. 
 
Anbefales ikke brukt 
Den nyere traseen vestover etter Stiinalattu eller forbi H Maggas hytte bør ikke brukes før 
eventuell utbedring gjøres på noen bløte partier. Befaringsteamet kjørte seg fast i en av 
gropene og måtte vinsjes løs. Det må og eventuelt brukes bare en fast trase. Det er kjørt 
mange alternative traseer som er uheldig og disse må få gro igjen. Det er og en veldig bratt 
stigning i den nyere traseen. 
 
Motorferdselutvalget: Møte 16.06.08 om godkjenning av befaringsrapporter  
Enstemmig godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BARMARKSTRASE: ALLEKNJARGA – SAVETVARRI (Dispkjøretrase 11) 
Med på befaringa 16 og 17. juli 2005. Jorunn Sottinen, Ellen K Saba, Torstein Erlandsen, 
Hartvik Hansen og som kjentmenn Finn Are Varsi, Jussavadda og Seppo Sottinen Savetvarri 
 
Kort sammendrag av traseens tilstand: 
Dette er en god gammel etablert hest/traktortrase, som for det meste har fast bunn.. 
Den nederste delen av traseen ble laget av bygdefolket etter krigen (prosjektert og betalt 
arbeid). Det meste av traseen er en tørr og god kjøretrase. 
 
Kjørt befaringstrase: Alleknjarg – østsiden av Álletjávri, over Leansmanvárri, Seibos, 
Biehkanbákti, mellom Savetvárri og Skálveluobbal, til sørenden av Savetvárri og Nurkijávri, 
derfra ca 200m fra Skálvejávri etter gammel traktortrase som går til multebærmyrene der. 
 
Alleknjarg - Álletjávri:  
Her har små bekker og regnvann laget en del renner i kjøresporene. Det er laget mange 
avledninger, slik at vannet kan renne vekk fra traseen. Ved Stuorragoatnil går det flere 
kjørespor (en rundt myra, en rett over og en langs Álletjohka). Den som går rundt myra har 
store stein og flere vanngraver. Det er også en større myr sørøst for Goatnil. Den har også 
flere kjørespor og er noe bløt. Det er steinbunn i begge disse myrene. Det er laget to enkle 
plattinger ved bekkene som renner ned til store Álletjávri. Der gikk det før to kjørespor. 
Lokale brukere valgte å bare bruke den ene, så den andre er nå grodd igjen (ser pent ut). 
Anbefaling: Traseen ved Goatnil og den andre myra må utbedres, velge en kjøretrase, lage 
avrenninger, plattinger, sette nett, småstein m.m. Bygdefolkets drikkevannskilde er store og 
lille Álletjávri, samt Álletjohka, så traseen er viktig å få gjort noe med. Ellers fins det også 
noen små bløte partier i den strekningen som kan fylles igjen med staur, stein eller nett. 
 
Álletjávri - Seibos: 
Mellom Álletjávri og Leansmanvárri (Ámmonjeaggi) er det en vanngrav (bunnen er av stein). 
Her er det satt opp noen langsgående planker for gående. Mellom Leansmanvárri og Seibos 
fins det noen partier som er bløte. I Leansmanvárri bakken var det før to traseer, men lokale 
brukere har valgt den gamle traseen og kvistet denne og flyttet på noen stein. Den andre har 
grodd igjen. I Seibosbakken er det også to traseer. 
Anbefaling: De bløte partiene og vannhullene i denne strekningen kan utbedres. Den gamle 
traseen i Seibosbakken bør velges. Litt kvisting og utjevning av selve traseen (som for øvrig 
har god bunn) vil gi en god trase. Vanngraven ved Ámmonjæggi, er egentlig en bekk som har 
grodd litt igjen. Den får man bort ved å åpne bekken litt mer. 
Seibos - Savetvárri: 
Det fins noen bløte partier mellom Seibos og Savetvárri. Ved Biehkanbákti har det tidligere 
vært tre traseer. Lokale brukere har valgt en, og de andre holder på å gro igjen. I fotenden av 
Biehkanbákti er det imidlertid et bløtt parti med flere kjørespor. Her er det satt noe bjørk i 
myra. Bakken er noe vanskelig å komme opp. 
Anbefaling: De bløte partiene må også her utbedres. Spesielt må det gjøres noe ved 
Biehkanbákti. Stikkløype fra Skálveluoppal til Vuoppejohkaløypa bør kunne brukes av lokale 
brukere. 
 
Bitraseer: Fra trase 11 v/ Skálveluoppal til Vuoppejohka traseen. Det ble ikke tid til å befare 
denne. Fra trase 11 går også to korte stikkløyper til hyttene til Helander og Erke. Tørre ok 
traseer. For hele traseen anbefales en vektbegrensing på kjøretøy under 1500 kg 
 
Motorferdselutvalget: Møte 16.06.08 om godkjenning av befaringsrapporter  
Enstemmig godkjent 



BARMARKSTRASE: ALLEKNJARGA – JUSSAVADDA 
(Ikke dispkjøretrase i dag) 
Med på befaringa 16 og 17. juli 2005: Jorunn Sottinen, Ellen K Saba, Torstein Erlandsen, 
Hartvik Hansen. Som kjentmenn Finn Are Varsi (Jussavadda) og Seppo Sottinen (Savetvarri) 
 
Kort sammendrag av trasens tilstand: 
 
Dette er en god gammel etablert hest / traktorveg som for det meste har fast bunn. Det er noen 
groper og bekkefar som med fordel enda kan utbedres. Det er kjørt noen plasser alternativ 
traseer og lokale brukere har valgt å utbedre en av traseene.  Det er og satt sperringer for de 
traseene som er dårligst. Det er for det meste utbedret på de bløteste partiene. Der hvor kun en 
trase er valgt brukt har de andre delvis allerede gjengrodd. Noen plasser har det vært uheldig 
at regnvannet renner etter kjøresporene, men også her er regnvannet avledet slik at den ikke 
renner langs kjøresporene. Ovenfor Kongaluohkká er traseen delt og den ene er stengt av 
lokale brukere med et enkelt merke i treverk. Kjøresporet ved Vardanmaras går over noen 
myrpartier. Her er det satt gulvbelegg og trepaller ned i myra, og oppå disse er det plassert 
flere skooterbelter. Traseen er ellers veldig bra. 
  
Kjørt befaringstrase 
Alleknjarg Kongaluohkka, Vardanmaras, mot Leansmanvarri, Uccit Jussavađđa, Stuorra 
Jussavađđa, til Moens hytte etter en gammel kjøretrase ikke langt fra Nesseby grensa.  
Videre etter en gammel traktorkjøreveg over Suoidneoaivi til Biehkanbákti og Alleknjarga 
traseen. Den gamle traktorkjørevegen fra Suoidneoaivi til Biehkanbákti må ikke brukes pga 
bløte myrpartier. 
 
Øvrige momenter for trasen og mulig bruk 
Noen plasser må utbedres noe. Det må velges brukt bare en fast trase som merkes. Ved noen 
av bekkene er det satt plattinger over og der har de tidligere kjøresporene grodd igjen og nå 
ser det bra ut på de stedene. 
 
Dersom denne traseen utbedres ytterligere kan dette være en alternativ åpen kjøretrase for 
jakt, fiske og bærplukking. 
 
Anbefaling: 
Ved Uccit Jussavađđa er det en myr som vil bli i bedre ved ytterligere utbedring. Det samme 
noen plasser på Stuorra Jussavađđa. Stigningen opp til Stuorra Jussavadda fra Varsis gamme 
bør utbedres i de bratteste partier med scooterbelter. 
 
Anbefales en vektbegrensning på kjøretøy under 1500 kg. 
 
 
Anbefales ikke brukt 
Anbefales at gulvbelegg ikke må brukes ved utbedringer og må fjernes. 
 
Motorferdselutvalget: Møte 16.06.08 om godkjenning av befaringsrapporter  
Enstemmig godkjent 
 
 
 



BARMARKSTRASE 5, DELVIS ÅPEN TRASE: MASJOK – LANGSMED 
GEASSAJOHKA / SOMMERVANNSELVA – GEASSEJAVRI /STORE 
SOMMERVANN 
Med på befaringa: Ellen K Saba, Laura Kjølås, Torstein Erlandsen, Hartvik Hansen. 
Kjentmann: Tom Hardy 
 
Kort sammendrag av trasens tilstand: 
 
Dette er en god gammel etablert gammel traktorkjøreveg som for det meste har fast bunn. Det 
er en grop og bekkefar ved tidligere ”rødhytta” som er utbedret med platting. Det er kjørt 
noen plasser alternative traseer og omkjøringer. Noen plasser er det uheldig at regnvannet 
renner etter kjøresporene, men her kan regnvannet avledes slik at den ikke renner langs 
kjøresporene. Før traseen kommer til Sommervannet er det noen få plasser som lett kan 
utbedres. Traseen er ellers veldig bra en av de gode traktortraseene. 
  
Kjørt befaringstrase, begge alternativer til Sommervannet fra Masjok. 
Trase B - over Sierkkuvarri og Luohttemuorjeaggi, Lille Sommervann og ned østover mot T. 
Hardys gamme. Vestover forbi ”direktoratgamma”, Store sommervann og til ”midtgammen”, 
Aage Guttorms sin gamme 
 
Trase A - fra Store Sommervann, Gammen til B. Olsen, ned langsmed Geassajohka / 
Sommervannselva, ”tidligere rødhytta” området under Spierkkuvarri og ned til Masjok 
 
Øvrige momenter for trasen og mulig bruk 
Til 5 B, her har Fylkesmannen stoppet kjøring videre fra Luohttemuorjeaggi og mot 
Sommervannet. Traseen forbi ved Luohttemuorjeaggi kan med enkle midler utbedres slik at 
traseen kan åpnes for bruk. Det er litt leirete ca 30 m og forholdsvis dype hjulspor i traseen. 
Ellers er det fast steinbunn nederst slik at de dypeste gropene må utbedres  Noen plasser til 
må og utbedres noe. Det må velges brukt bare en fast trase som merkes.  
 
Til 5 A Ved bekken ved ”rødhytta” er det satt en platting over den lille bekken som nå er bra. 
Traseen går langsmed Sommervannselven etter fast steinete grunn videre helt til Store 
Sommervann. Denne traseen er et godt alternativ for jakt, fiske og bærplukking.  
 
Dersom denne traseen 5 A utbedres ytterligere kan dette være en alternativ åpen kjøretrase 
for jakt, fiske og bærplukking. 
 
Anbefaling: 
Trase 5 A er klart best som hovedtrase og kan eventuelt være åpen trase til store 
Sommervannet. 
 
Anbefales en vektbegrensning på kjøretøy under 1500 kg. 
 
Anbefales brukt 
Trase 5 B anbefales ikke brukt foreløpig over Luohttemuorjeaggi slik Fylkesmannen og har 
bestemt. Dersom en utbedring gjøres ved Luohttemuorjeaggi er traseen bra, og kan brukes av 
lokale brukere til gammene sine.  
 
Motorferdselutvalget: Møte 16.06.08 om godkjenning av befaringsrapporter  
Enstemmig godkjent 
 



BARMARKSTRASE: VESTRE SEIDA (LINKSTASJON) – GIEZZI – HÁNÁSKÁIDI  
(Retur fra Ladnja – Sattomiellevuovdi - Galdojohka) 
(Med på befaringa: Inge Kr. Nilsen, Ellen K. Saba, Torstein Erlandsen 
og Hartvik Hansen) 
 
Kort sammendrag av trasens tilstand: 
 
Dette er en meget god kjøretrase fra Vestre Seida, Giezzi og helt til Hanaskaidi-platået. 
Kjøretraseen følger nedstigningen til Giezzi, ovenfor Maskeluoppal over Ciikojohka til 
Hanaskaidi-platået. Kjøresporene er tørre med fast grunn, tydelige og lett synlige og uten våte 
myrpartier fra Vestre Seida og helt til Hanaskaidi-platået.  
 
Kjørt befaringstrase 
 
Befaringsteamet kjørte opp fra Vestre Seida til Giezzi, Hanaskaidi, gammen v/ 
Dunkrattfossen, til Hillagurratraseen, ca 1 km etter denne til like før den krysser 
Dunkrattelven. Derfra videre vestover (etter kjørespor som for det meste brukes av reineiere) 
mot etablert gammel kjørespor på Vuopmigukceros, vest for Gukcerosjavri øst for 
Baukohpalattu, øst for Krusnjunisjeaggi, over Ciikojohka ved Seaidegeadgi / Offersteinen, 
over Jeaggasjohka og ned etter dagens åpne barmarkstrase til Galdojohk nedenfor Storfossen 
Camping.  
 
(Øst for Krusnjunisjeaggi ved merket 1`a. på kartet kjørte leder for befar.utv. et kort stykke 
østover for å se om det er synlig kjørespor som kan følges til trase 4 Hillagurratraseen. Dette 
er en alternativ gammel traktorveg på østsiden av Gukcerosjavri som går til Hillagurratraseen 
og videre mot Ladnja. Det er ca. 2-3 km til den møter kjøretraseen fra Hillagurra. Ved å bruke 
denne traseen unngår en den bløte tverrmyra mellom Vuopmigukceros og Duottargukceros. 
      
Øvrige momenter for trasen og mulig bruk 
Kjøresporet veldig bra og godt synlig helt til Hanaskaidi. 
Når kjøresporet kommer opp på sørvestsida av Hanaskaidi er kjøresporene vanskelig å følge 
videre og lite synlige. Sporadisk kan en finne traktorsporet nå og da videre over Hanaskaidi 
mot Ladnja. Vi vet at denne traktorvegen er brukt fra 1960 tallet og til slutten av 80 tallet, 
spesielt i gode multebærår.  
 
Det er dog ikke noe fast etablert kjørespor som det er lett å følge. Kjøresporet er imidlertid 
igjen synlig fra gammen ved Uvjaladnja-gorzi (Dunkrattfossen) og vestover til 
Hillagurratraseen. Det er sannsynligvis vært kjørt med traktor tidligere både på øst og vestsida 
av Hanaskaidejavri mot Ladnja. 
 
Anbefaling: 
1. Dette er en meget god kjøretrase som kan brukes fra Vestre Seida, nedstigningen til Giezzi 
og videre helt til Hanaskaidi-platået hvor kjøresporene er godt synlige. Kjøresporene er tørre 
med fast grunn, tydelige og lett synlige og uten våte myrpartier fra Vestre Seida og helt til 
Hanaskaidi-platået. Ved Hanaskaidi-platået må det merkes med kjøretrase slutt.  
 
Begrunnelse: Denne gamle traktorvegen fra beg. av 1960 tallet vil gi gode muligheter til 
multebærhøsting i de store multeområdene i Hanaskaidi. Videre vil den også kunne brukes 
ved nødvendig transportbehov også ved elg- og rypejakta. Kanskje også i begrenset grad i 
forbindelse med opplevelsesturisme. Anbefales helst brukt av bare lokale og kommunale 
brukere.   



 
2. For de fleste som skal fra Båteng / Hillagurraområdet til Ladnja og Ahkajavri er det best og 
kortest å kjøre etter åpen kjøretrase fra Galdojohka, til 50 m før offersteinen ved 
Sattomiellevuovdi, derfra etter gammel traktorveg over Ciikojohka mot Vuopmigukceros, så 
østover etter alternativ gammel traktorveg på østsiden av Gukcerosjavri (trase 1`a,) over 
Gukcerosjohka til Hillagurratraseen og etter den videre til Ladnja og Ahkajavri. 
Mellomtraseen må merkes før bruk av traseen da den i noen rundsteinet område kan miste 
kjøresporet eller må være lokalkjent i området.  
 
Begrunnelse: Denne gamle traktorkjørevegen er kjørt med traktorer som veger inntil 3000 kg. 
Det er noen få plasser denne bør utbedres slik at alle brukere kjører bare etter samme 
kjørespor. Kan være et godt alternativ til Hillagurratraseen når målet er å komme seg til 
Ladnja og Ahkajavri. 
 
3. Kjøretraseen fra 50 m før offersteinen ved Sattomiellevuovdi og til nordenden av 
Vuopmigukceros anbefales bare brukt av lokale og kommunale brukere til Ridagoarvi myra. 
Her må det settes opp skilt ”Kjøretrase slutt” ved nordenden av Vuopmigukceros! 
 
Begrunnelse: Dette er og en gammel traktorkjøreveg som er veldig god og tørr med fast bunn 
helt til tverrmyra ved Ridagoarvi i nordenden av Vuopmigukceros. (jfr. på kart merket 2`a). I 
området er det rike jakt, multe og fiskemuligheter og som gir høstingsmuligheter på alle 
områder rundt Vuopmigukceros. 
 
 
Anbefales ikke brukt 
 
Kjøretraseen i nordenden av Vuopmigukceros (2`a) fra tverrmyra ved Ridagoarvi mot Ladnja 
anbefales ikke brukt og må stenges.  
 
Begrunnelse: Det er veldig stygge og brede kjørespor på tvers over myra. Det bedre å 
eventuelt kjøre på østsiden av Gukcerosjavri til Ladnja og Ahkajavri (jfr. etter kart1`a.) 
Videre er det ikke godt nok synlige kjørespor på andre siden av tverrmyra før nærmere elva 
Uvjaladnja igjen. Reindriftutøvere kan selvfølgelig ikke nektes å bruke den i næringsøyemed, 
men de kan oppfordres til andre alternativer som bl.a. etter Gieddeoaivi og Duottargukceros. 
 
 
 
Motorferdselutvalget: Møte 16.06.08 om godkjenning av befaringsrapporter  
Enstemmig godkjent med tilleggsmerknad av 2 utvalgsmedlemmer. 
De var skeptisk til å gi anledning til å bruke gammel traktorkjøretrase fra åpen trase3 fra 
Seaidegeadgi, krysse Ciikojohka til Vuopmigukceros, øst for Gukcerosjavri og til trase 4 
(Hillagurra) nord/øst for Kaserarcobma og videre etter denne til Ahkajavri. 
 
 
 
 
 
 
 


