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Særutskrift: Revisjon av skuterløyper i Kåfjord kommune 2021

Kommunestyret- 98/21, har i møte 12.11.2021 10:00 fattet følgende vedtak:
Kåfjord kommune vedtar forskrift om snøskuterløyper, Gáivuona suohkan-Kåfjord
kommune, Troms og Finnmark med tilhørende løypekart for snøskuterløyper i kommunen
datert 22.09.2021 med følgende løyper:
1. Nordmannvikdalen
2. Olderdalen-Dalbakken-Báhkkavággi
3. Trollvik-Trollvikdalen-Holmevatnet-Birtavarre
4. 4.a. Birtavarre-Gussagorra 4.b. Gussagorra-Guolášjávri-Duolbajávri5.
Gáiskeridi-Manndalen-Uhcávákkas-Duolbajávri
6. Goddejávri-”Solgropa”-Magervatnet
7. Gussagorra-kommunegrense Nordreisa
8. Nommedalen-Holmevatnet
9.
10. Bielvaløypa tas inn Kåfjord kommunes forskrift om snøscooterløyper i Kåfjord
kommune.
Ny løype 11 utredes som egen sak.
Forlengelse av løype 5 fra Gaiskeridi til Løkvoll utredes som egen sak.
Åpningsdato for løype 5 utredes som egen sak
Løype 9 tas ut og jobbes videre med i en framtidig revisjon
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Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Greta Larsen
avdelingsleder Servicekontor
Tlf.: 77 71 92 01

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga /
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Jus háliidat makkárge oktavuođa ossodagain dán áššis, de čujut áššenummárii / Ved all kontakt med 
avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 21/809 - 58               

Mottakere
Alistair Ankour Navarro

Kopi til
Birger Olsen
Gunn Andersen
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Arkiiva oavdda/Arkivkode:  FA-K01

JournalpostID: 21/15144
Saksbehandler: Bård Bendik Grøtta

Fanghol
Beaivi/Dato: 16.08.2021

Særutskrift

Saksnr. Utvalg Møtedato
55/21 Utvalg for miljø, drift og utvikling 11.10.2021
119/21 Formannskapet 01.11.2021
98/21 Kommunestyret 12.11.2021

Revisjon av skuterløyper i Kåfjord kommune 2021

Kommunedirektørens innstilling:

1. Kåfjord kommune vedtar forskrift om snøskuterløyper, Gáivuona suohkan-Kåfjord
kommune, Troms og Finnmark med tilhørende løypekart for snøskuterløyper i kommunen
datert 22.09.2021 med følgende løyper:
1. Nordmannvikdalen
2. Olderdalen-Dalbakken-Báhkkavággi
3. Trollvik-Trollvikdalen-Holmevatnet-Birtavarre
4. Birtavarre-Guolášjávri-Duolbajávri
5. Gáiskeridi-Manndalen-Uhcávákkas-Duolbajávri
6. Goddejávri-”Solgropa”-Magervatnet
7. Gussagorra-kommunegrense Nordreisa
8. Nommedalen-Holmevatnet
9. Badjánanvággi – Njárgavárri i Nordreisa kommune – Stuora Njuorjojávri – Bajit Njuorjojávri
– kommunegrense Nordreisa

Vedtak som innstilling fra Utvalg for miljø, drift og utvikling - 11.10.2021 - 55/21
Kåfjord kommune vedtar forskrift om snøskuterløyper, Gáivuona suohkan-Kåfjord

kommune, Troms og Finnmark med tilhørende
løypekart for snøskuterløyper i kommunen datert 22.09.2021 med følgende løyper:

1. Nordmannvikdalen
2. Olderdalen-Dalbakken-Báhkkavággi
3. Trollvik-Trollvikdalen-Holmevatnet-Birtavarre
4. Birtavarre-Guolášjávri-Duolbajávri
5. Gáiskeridi-Manndalen-Uhcávákkas-Duolbajávri
6. Goddejávri-”Solgropa”-Magervatnet
7. Gussagorra-kommunegrense Nordreisa
8. Nommedalen-Holmevatnet
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9.          Badjánanvággi – Njárgavárri i Nordreisa kommune – Stuora Njuorjojávri – Bajit Njuorjojávri 
– kommunegrense Nordreisa
10.         Bielvaløypa tas inn Kåfjord kommunes forskrift om snøscooterløyper i Kåfjord kommune.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 01.11.2021 - 119/21
             Kåfjord kommune vedtar forskrift om snøskuterløyper, Gáivuona suohkan-Kåfjord 
kommune, Troms og Finnmark med tilhørende
             løypekart for snøskuterløyper i kommunen datert 22.09.2021 med følgende løyper:
1.          Nordmannvikdalen
2.          Olderdalen-Dalbakken-Báhkkavággi
3.          Trollvik-Trollvikdalen-Holmevatnet-Birtavarre
4.          4.a. Birtavarre-Gussagorra             4.b. Gussagorra-Guolášjávri-Duolbajávri5.          Gáiskeridi-
Manndalen-Uhcávákkas-Duolbajávri
6.          Goddejávri-”Solgropa”-Magervatnet
7.          Gussagorra-kommunegrense Nordreisa
8.          Nommedalen-Holmevatnet
9.          Badjánanvággi – Njárgavárri i Nordreisa kommune – Stuora Njuorjojávri – Bajit Njuorjojávri 
– kommunegrense Nordreisa
10.         Bielvaløypa tas inn Kåfjord kommunes forskrift om snøscooterløyper i Kåfjord kommune.

VIKTIG!!
Løype nr. 11 i utredningsdokumentet med navn ”Goddejávri–Ráššanippa–Bajimus Smuolkojávri–
Gakkamus Smuolkojávri–Voulimus Smuolkojávri”, kan ikke vedtas innført. Motorferdselloven 
§4a setter forbud mot løyper som etter kriteriene kan være til vesentlig skade eller ulempe for 
reindriften. Å vedta løype nr. 11 i utredningen vil derfor være et ulovlig vedtak. 

Bakgrunn for saken:

Stortinget vedtok 7. mai 2015 endringer i motorferdselloven og motorferdselforskriften. 
Lovendringene innebærer at kommunene får hjemmel til å vedta lokale forskrifter om 
snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Det er kommunestyret som kan fastsette snøskuterløyper. 
Nye § 4a i loven og tilhørende forskrift setter overordnede føringer for prosessen med å etablere 
snøskuterløyper. 

Gjeldende skuterløyper med tilhørende forskrift er vedtatt av fylkesmannen med hjemmel i 
motorferdselloven § 5, tredje ledd. Denne hjemmelen oppheves 19.juni 2021, etter denne dato vil 
ikke eksisterende skuterløyper være gyldige. Det er derfor igangsatt en prosess for utredning og 
fastsetting av både nye og eksisterende løyper. Adgang til å etablere snøskuterløyper til 
fornøyelseskjøring er hjemlet i motorferdselloven (§ 4a) og forskrift for bruk av motorkjøretøy i 
utmark og på islagte vassdrag (§ 4a) 

Snøskuterløypene ble sist revidert i 1997, 2000 og 2006, og forskrift om endring av 
snøskuterløyper i Gáivuotna-Kåfjord kommune, ble fastsatt i 2007 med siste endring 14.12.2011 i 
forbindelse med stenging av Nommedalsløypa og åpning av Olderdalsløypa. Revisjonen 2014 ble 
avslått av fylkesmannen i Troms. 

Hovedutvalget for Drift, Miljø og Utvikling i Kåfjord kommune vedtok i 2017 at alle eksisterende 
løyper og forslagene fra revideringen 2014-15 skulle revideres etter den nye forskriften, for å 
styrke kommunens rolle og lokal forvaltning av snøskuterløyper.
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Revisjon av dagens snøskuterløyper i Kåfjord kommune med tilhørende lokal forskrift har i løpet av 
sommeren 2021 vært på høring til offentlige myndigheter, lag- og foreninger og andre berørte 
parter. Det har kommet en god del innspill. Revisjonen er basert på vedtaket til UMDU i 2017 og 
kommunestyret i 2014.

Vedlagt finnes merknadsbehandlingen av alle de innkomne innspillene. Det er også vedlagt selve 
utredningen og forslag til ny lokal forskrift.

Saken skal nå behandles av Utvalg for miljø, drift og utvikling før den går til behandling i 
Formannskapet og så til sist i Kommunestyret.

Kommunestyret 12.11.2021:

Behandling:
Revisjon skuterløype, foreslått av Nils O. Larsen, Arbeiderpartiet

Ny løype 11 utredes som egen sak.
Forlengelse av løype 5 fra Gaiskeridi til Løkvoll utredes som egen sak.
Åpningsdato for løype 5 utredes som egen sak
Løype 9 tas ut og jobbes videre med i en framtidig revisjon

Saksbehandler Bård Bendik G. Fanghol redegjorde for sak og gjennomgikk alle traseer, og redegjorde 
for saksgangen videre.
Votering:
Løype:
1: ble enstemmig vedtatt
2: ble enstemmig vedtatt
3: ble enstemmig vedtatt
4 a og b: ble enstemmig vedtatt
5: ble enstemmig vedtatt
6: ble enstemmig vedtatt
7: ble enstemmig vedtatt
8: ble enstemmig vedtatt
9: Løype strykes, ble enstemmig vedtatt
10: ble enstemmig vedtatt
Tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

KS- 98/21 Vedtak:
Kåfjord kommune vedtar forskrift om snøskuterløyper, Gáivuona suohkan-Kåfjord kommune, 
Troms og Finnmark med tilhørende løypekart for snøskuterløyper i kommunen datert 22.09.2021 
med følgende løyper:
1.          Nordmannvikdalen
2.          Olderdalen-Dalbakken-Báhkkavággi
3.          Trollvik-Trollvikdalen-Holmevatnet-Birtavarre
4.          4.a. Birtavarre-Gussagorra             4.b. Gussagorra-Guolášjávri-Duolbajávri5.          Gáiskeridi-
Manndalen-Uhcávákkas-Duolbajávri
6.          Goddejávri-”Solgropa”-Magervatnet
7.          Gussagorra-kommunegrense Nordreisa
8.          Nommedalen-Holmevatnet
9.          
10.         Bielvaløypa tas inn Kåfjord kommunes forskrift om snøscooterløyper i Kåfjord kommune.
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Ny løype 11 utredes som egen sak.
Forlengelse av løype 5 fra Gaiskeridi til Løkvoll utredes som egen sak.
Åpningsdato for løype 5 utredes som egen sak
Løype 9 tas ut og jobbes videre med i en framtidig revisjon

Formannskapet 01.11.2021:

Behandling:
Formannskapet kom med følgende endring på løype 4:
4.a. Birtavare-Gussegorra
4.b. Gussegorra-Guolášjávri-Duolbajávri
UMDUs innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.

FS- 119/21 Vedtak:
             Kåfjord kommune vedtar forskrift om snøskuterløyper, Gáivuona suohkan-Kåfjord 
kommune, Troms og Finnmark med tilhørende
             løypekart for snøskuterløyper i kommunen datert 22.09.2021 med følgende løyper:
1.          Nordmannvikdalen
2.          Olderdalen-Dalbakken-Báhkkavággi
3.          Trollvik-Trollvikdalen-Holmevatnet-Birtavarre
4.          4.a. Birtavarre-Gussagorra             4.b. Gussagorra-Guolášjávri-Duolbajávri5.          Gáiskeridi-
Manndalen-Uhcávákkas-Duolbajávri
6.          Goddejávri-”Solgropa”-Magervatnet
7.          Gussagorra-kommunegrense Nordreisa
8.          Nommedalen-Holmevatnet
9.          Badjánanvággi – Njárgavárri i Nordreisa kommune – Stuora Njuorjojávri – Bajit Njuorjojávri 
– kommunegrense Nordreisa
10.         Bielvaløypa tas inn Kåfjord kommunes forskrift om snøscooterløyper i Kåfjord kommune.

Utvalg for miljø, drift og utvikling 11.10.2021:

Behandling:
Høringssvarene legges ved saka til kommunestyrets behandling. 

Behandling av løype nr 9  avventer behandling i Nordreisa kommunestyre28.10.21.

Løype nr 11 Goddejâvri-Rássnippa-Bjimu Smuolokojári-Gakkamus Smuolkojávri-Voulimus vurderes 
nærmere i forhold til motorferdsellovens §4a som setter forbud mot løyper som etter kriteriene  kan 
være vesentlig til skade eller ulempe for reindriften. Vurderingen følger med saken til 
kommunestyret.

Åpningsdato for løype nr 5 Gáisskeridi-Manndalen-Uhcávákkas-Duolbajávri må sjekkes ut.

Utvalget gjorde følgende enstemmige vedtak til tilleggspunkt:
Bielvaløypa tas inn Kåfjord kommunes forskrift om snøscooterløyper i Kåfjord kommune.

Kommunedirektørens innstilling med utvalgets tilleggspunkt enstemmig vedtatt.
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UMDU- 55/21 Vedtak:
             Kåfjord kommune vedtar forskrift om snøskuterløyper, Gáivuona suohkan-Kåfjord 
kommune, Troms og Finnmark med tilhørende
             løypekart for snøskuterløyper i kommunen datert 22.09.2021 med følgende løyper:
1.          Nordmannvikdalen
2.          Olderdalen-Dalbakken-Báhkkavággi
3.          Trollvik-Trollvikdalen-Holmevatnet-Birtavarre
4.          Birtavarre-Guolášjávri-Duolbajávri
5.          Gáiskeridi-Manndalen-Uhcávákkas-Duolbajávri
6.          Goddejávri-”Solgropa”-Magervatnet
7.          Gussagorra-kommunegrense Nordreisa
8.          Nommedalen-Holmevatnet
9.          Badjánanvággi – Njárgavárri i Nordreisa kommune – Stuora Njuorjojávri – Bajit Njuorjojávri 
– kommunegrense Nordreisa
10.         Bielvaløypa tas inn Kåfjord kommunes forskrift om snøscooterløyper i Kåfjord kommune.

Saksutredning/Begrunnelse for vedtaket
Forslaget som legges fram til behandling nå er et resultat av hele den store utredningen som er 
gjort av alle de foreslåtte løypene. Forslaget er så justert basert på summen av de innkomne 
merknadene til utredningen. Innspill fra offentlige myndigheter, grunneiere og reindriften som 
brukere veier tungt, har og blitt tillagt vekt i vurderingen.

De største endringene fra dagens løypenett i kommunen er innføring av 2 nye løyper og avvikling 
av 1 eksisterende løype. 

1. Nommedalsløypa som tidligere ble erstattet med Olderdalsløypa, foreslås nå gjeninført 
med påkobling til Trollvikløypa med Holmevatnet.

2. Ny løype fra Bádjanánvággi, over Njárgavárri til Stuora Njuorjojávri og så til 
kommunegrense Nordreisa forslås innført. Dette vil gi et nytt kontaktpunkt mot det 
videre løypenettet i Nordreisa kommune og videre østover. Denne løypa kan nås via 
påkobling mot Trollvikløypa fra Trollvik eller fra Birtavarre.

3. Bievlaløypa foreslås tatt ut av løypenettet for å sikre et større sammenhengende område 
uten snøskutertrafikk i kommunen. Dette er noe Statsforvalteren, Fylkeskommunen og 
Statskog som grunneier er opptatt av i sine tilbakemeldinger. Det er vedtatt i 2014 at 
Bievlaløypa kan tas ut og erstattes av løype nr. 11 Smuolkovággi. Selv om løype 11 ikke 
kan innføres, foreslås allikevel Bievlaløypa tatt ut for å sikre et stort område uten 
motorferdsel og for å sikre at den totale belastningen ikke skal være for stor. Løypa ble 
valgt ut da det i 2014 var ansett som greit å fjerne den for å få en annen løype. Dette 
peker på at denne løypa er den i kommunen som det vil være minst konfliktfylt å ta ut av 
løypenettet. Det er sprikende informasjon om hvor mye løypa faktisk er i bruk i løpet av 
sesongen.

Ved innføring av de to nye løypene beskrevet over og uttak av Bievlaløypa vil det totale 
kilometerantallet med snøskuterløyper i kommunen øke med 1 km. Den totale belastningen på 
naturen i Kåfjord kommune ansees derfor til å være innenfor tålegrensen.



Side 8 av 8

Vedlegg:
Merknadsbehandling 080921
Utredning av snøskuterløyper i Kåfjord kommune - 220921
Forslag til forskrift for snøskuterløyper, Gáivuona suohkan - Kåfjord kommune 220921
Kart over løypenett 2021


