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Merknadsbehandling – Revisjon av skuterløyper i Kåfjord kommune 2021 

 

Innspill fra offentlig myndigheter 

Pkt Innspill fra side 

1 Statskog SF 2 

2 Sametinget 2 

3 Nordreisa kommune 3 

4 NVE 3 

5 Statens vegvesen 3 

6 Mattilsynet 3 

7 Troms og Finnmark fylkeskommune 4 

8 Statsforvalteren i Troms og Finnmark 4 

 

Innspill fra organisasjoner, lag og foreninger 

Pkt Innspill fra Side 

9 Nord-Troms Turlag 5 

10 Manndalen snøscooterforening 6 

11 Ytre Kåfjord Snøscooterforening 6 

12 Skardalen Bygde- og kulturlag 7 

13 Naturvernforbundet i Troms 7 

14 Kåfjord snøscooterforening 7 

 

Innspill fra næringsliv 

Pkt Innspill fra Side 

15 Løkvollstranda camping AS 8 

16 Helligskogen Rbd. 24 8 

17 Skárfvákki Rbd. 37 8 

 

Innspill fra private 

Pkt Innspill fra Side 

18 Jarle Pedersen 9 

19 Terje Gundersen 9 

20 Villy Ballovarre 9 

21 Tony Theodorsen 9 

22 Anja Theodorsen 10 

23 Helene Theodorsen 10 

24 Werner Hansen 10 

25 Jim-Roar Wiik 10 

26 Jan Roger Olsen 10 

27 Lasse Jørgensen 11 

28 Espen Norum 11 

29 Lena Norum 11 

30 Lasse Bjørn 11 

31 Ingar Hugo Lyngmo 11 
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Sammendrag innspill med kommentarer – Offentlige myndigheter 

Merknad nr. 1 – Statskog SF (19.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Statskog som grunneier aksepterer de ni eksisterende 
løypene og mener at dette har gitt et godt tilbud. 

Merknaden tas til orientering 

b Statskog mener at det ikke er behov for flere løyper, men 
at større sammenhengende naturområder må bevares 
som «stille rom» for å ivareta tradisjonelt friluftsliv. 

Tas til orientering. Det foreslås 
å ta ut Bievlaløypa, som vil gi 
et stort sammenhengde 
naturområde. 

c Løype 10: Statskog som grunneier ønsker ikke denne 
løypen etablert. De ønsker å bevare området som et 
uberørt, stille naturområde for tradisjonelt friluftsliv som 
utøves mellom Gahperus og Kildalen i Nordreisa 
kommune. 

Tas til orientering. Området 
løypa planlegges gjennom er 
delvis utbygd av store 
kraftlinjer og delvis lagt 
gjennom et lite brukt område 
for friluftsliv. Løypa ønsker å 
knytte eksisterende løyper fra 
Trollvik og Birtavarre sammen 
med resten av løypenettet for 
å minimere trafikken nede i 
Kåfjorddalen. 

d Løype 11: Mener løypen vil forringe et større 
sammenhengende «stille» friluftsområde på statsgrunn i 
Kåfjord. Viser også til at området er viktig i 
reindriftssammenheng. Mener som grunneier at løypen 
skal utelates. 

Tas til orientering. Løypa 
forslås ikke vedtatt, da den er 
viktig for reindrifta i området. 

e Statskog som grunneier ønsker ikke de nye løypene 
etablert, men aksepterer de gamle. 

Tas til orientering. Statskog har 
presisert at de ikke trekker sitt 
grunneiersamtykke i denne 
omgang. De ønsker å allikevel 
ikke de nye løypene etablert. 

 

Merknad nr. 2 – Sametinget (20.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Kommenterer at det ikke følger med forskrift til høringen, 
noe som gjør det vanskeligere å uttale seg om saken. 

Tas til orientering. Det er ikke 
krav til å utarbeide forskrift 
sammen med utredningen. 
Forskrift vil bli utarbeidet på 
bakgrunn av de innspill som 
kommer på denne høringen. 
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b Positivt at kommunen har vurdert konsekvenser ifm 
reindrift. Noe uklart om det har vært dialog rundt 
skuterløypene. Forutsetter at Rbd. 11 hensyntas. 

Tas til orientering. Forslaget er 
basert på medvirkning og 
befaringer med 
reinbeitedistrikt. Det har ikke 
vært foretatt befaring med 
Helligskogen rbd om løype nr. 
11, men løypen forslås fjernet 
av hensyn til reindriften. 

c Positivt at kommunen har gjort grundig gjennomgang av 
kulturminner. Minner om aktsomhetsplikten. 

Tas til orientering. 

 

Merknad nr. 3 – Nordreisa kommune (21.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Er enige i kryssing ved Áhkkejávri, Njárgavárri og Badjit 
Njuorjojávri. 

Tas til orientering. 

 

Merknad nr. 4 – Norges vassdrag- og energidirektorat (28.06.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Generell tilbakemelding pga ressursmessige utfordringer. Tas til orientering. 

 

Merknad nr. 5 – Statens vegvesen (28.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Det er ingen krysningspunkter på riksveg. Løypestarter i 
nærheten av E6 må ha tilstrekkelig med parkering, slik at 
dette ikke skjer på eller lang vegen. 

Tas til etterretning. Det legges 
opp til å ha tilstrekkelig med 
parkering i forbindelse med 
løypestarter i nærheten av E6. 

 

Merknad nr. 6 – Mattilsynet (26.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Olderdalsløypa går i nedslagsfelt til Olderdalen vannverk. 
Har egne bestemmelser som videreføres. 

Tas til orientering. 
Bestemmelsene til 
Olderdalsløypa blir videreført. 

b Nordmannvikløypa går i nedslagsfeltet til Ytre Kåfjord 
vannverk. Viktig at ikke drikkevannet blir forurenset. Det 
er spesielt masseturisme og rasting som gjør forurensing 
til en risiko. 

Det foregår i dag ikke noen 
form for massetursime knyttet 
til denne løypa. Den er heller 
ikke veldig mye trafikkert. Per i 
dag ansees ikke forurensing av 
drikkevannet som sannsynlig. 
Situasjonen blir naturligvis 
evaluert dersom trafikken og 
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turismen skulle endre seg på 
løypa. 

 

 

 

Merknad nr. 7 – Troms og Finnmark fylkeskommune (08.08.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Savner sammenligning av større vinterfriluftsområder uten 
støypåvirkning. Kommunen bør også drøfte verdien av 
større registrerte friluftsområder og hvilken funksjon de 
har. 

Tas til etterretning. Føres inn i 
utredningen. 

b Savner konkrete vurderinger av virkningene på høstbart 
vilt. 

Tas til etterretning. Vurdering 
er ført inn i utredningen. 

c Det må søkes tillatelse for kryssing av fylkesveg. Tas til etterretning. Kommunen 
vil søke om kryssing av 
fylkesveg. 

d Poengterer at de synes skuterløype i Nommedalen er 
utfordrende. 

Tas til orientering. Løypa er 
vurdert i utredningen og 
Kåfjord kommune har vurdert 
det dithen at løypa kan 
innføres igjen. 

e Nummerering av løypene må fremgå av kartet. Tas til etterretning. Nummer 
føres på. 

f Dersom løype 11 er isfiskeløype må dette fremgå av 
bestemmelsene. 

Løype nr. 11 tas ut av 
revisjonen av hensyn til 
reindriften i området. 

g Anbefaler å inkludere bestemmelse om fartsreduksjon i 
forbindelse med rekreasjon og stillhet i starten av alle 
dalførene. 

Tas til etterretning. Tas med 
som bestemmelse i forskriften. 

 

Merknad nr. 8 – Statsforvalteren i Troms og Finnmark (03.06.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Presisere i kartet hvilke løyper som er i Kåfjord og hvilke 
som er i Nordreisa. 

Tas til etterretning. 

b Løypene må tegnes med tynnere strek og nummereres. Tas til etterretning. 

c Ikke i tilstrekkelig grad synliggjort vurderinger etter NMFL 
§ 8-12. 

Tas til etterretning. 
Vurderingene etter NMFL §§ 8-
12 er nå synliggjort mer 
tydelig. 

d Savner vurdering av påvirkning på viltet, utover truede og 
sårbare arter. Forventer at kommunen gjør supplerende 
vurderingen for tema naturmangfold dersom kommunen 
kjenner til at annet naturmangfold kan bli påvirket av 
forslaget. 

Tas til etterretning. Vurdering 
er ført inn i utredningen. 
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e Savner synliggjøring av MDR brev fra 7/1/16 om hensynet 
til naturmangfold ved etablering av snøskuterløyper. 
Spesielt veilederens vedlegg 1 om anbefalte 
varsomhetssoner rundt viktige funksjonsområder for arter 
som er særlig sårbare mot forstyrrelser fra 
snøskuterløyper. 

Tas til etterretning. 
Vurderingen er gjort og ført 
inn i utredningen. 

f Forventer at kommunen foretar en konkret vurdering av 
om løypene er til vesentlig skade eller ulempe for 
reindriften og hvilke avbøtende tiltak som må fastsettes 
for å unngå dette. 

Tas til etterretning. Det er gjort 
vurderinger av hver enkelt 
løype opp mot de ulike 
reinbeitedistriktene. Etter 
høring er vurderingene justert 
og supplert med vurdering av 
vesentlig skade eller ulempe. 

g Hvordan kommunene har involvert reinbeitedistriktene i 
prosessen må synliggjøres i utredningen. 

Tas til etterretning. Ført inn i 
revisjonen. 

h Stengingstidspunkt for løyper må innarbeides i 
bestemmelsene. 

Tas til etterretning. 
Stengingstidpunkt er 
innarbeidet i bestemmelsene. 

i Det må synliggjøres potensiell sikkerhetsrisiko knyttet til 
den enkelte løype. 

Tas til orientering. En generell 
vurdering av isforhold er lagt til 
i utredningen. 

 

 

Sammendrag innspill med kommentarer – Organisasjoner, lag og 

foreninger 

Merknad nr. 9 – Nord-Troms Turlag (10.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Støtter friluftsrådets vurderinger i saken Tas til orientering. 

b Ønsker ikke åpning av løype i Nommedalen, da det bare vil 
være Skardalen som ikke har skuterløype i hele 
kommunen. 

Tas til orientering. Løypa 
foreslås åpnet, da 
Nommedalen er lite brukt til 
tradisjonelt vinterfriluftsliv. 

c Redd for at nye løyper i denne revisjonen vil senke 
terskelen for nye løyper i framtiden. 

Tas til orientering. Nye løyper i 
denne revisjonen vurderes til å 
kunne ha liten eller muligens 
motsatt effekt på terskelen for 
nye løyper ved neste revisjon. 
Den totale lengden med 
skuterløyper i forslaget er 1 km 
mer enn før revisjonen. 

 

 

 

Merknad nr. 10 – Manndalen snøscooterforening (20.05.21) 
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Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Viser til feil i løypekart på løype 11. Tas til orientering. Løype 11 
forslås ikke innført av hensyn 
til reindriften. Kartet vil 
oppdateres dersom dette blir 
aktuelt. 

b Ønsker at løypa mellom Apmelášsæter og Duolbajávri 
burde kunne åpnes etter forholdene, og ikke 16. mars. 

Tas til orientering. Løypa 
forslås åpnet tidligst 16. mars 
av hensyn til reindrifta sine 
minimums- og 
særverdiområder. 

c Ønsker å endre ordlyd fra «skal» til «kan» i forbindelse 
med åpning å stenging av løyper i samråd med 
reinbeitedistrikt. 

Tas til orientering. 
Statsforvalteren har ytret at 
bestemmelse med denne 
ordlyden skal være med. 

d Ønsker ikke at Bievlaløypa fjernes. Mener vurdering med 
lite trafikk er feil. 

Tas til orientering. 
Sammenlignet med resten av 
løypenettet vurderes 
Bievlaløypa som en av de mest 
avsidesliggende og minst 
brukte skuterløypen. Fjerning 
av denne løypen vil også gi 
størst gevinst i form av et stort 
sammenhengende 
vinterfriluftslivområde uten 
støy. Samtidig gjør det at antall 
totale kilometer med 
snøskuterløyper i kommunen 
ikke økes. 

e Manndalen snøscooterforening kom med en detaljert og 
nøye tilbakemeliding som belyste flere små og store feil og 
mangler ved utredningen. De tok også opp flere større og 
mindre punkter hvor de er uenig i vurderingen som er 
gjort innenfor de ulike tema og ulike løyper. 

Tas til orientering. De 
åpenbare feil og mangler som 
er påpekt er rettet opp i 
dokumentet. På alle de 
punktene hvor foreningen er 
uenig i ulike vurderinger er det 
vurdert på nytt og eventuelt 
endret dersom vurderingen gir 
et endret bilde av situasjonen 
sett i lys av tilbakemeldingen. 

 

Merknad nr. 11 – Ytre Kåfjord snøscooterforening (25.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Er veldig glad i Nordmannvikløypa og mener denne er 
veldig gunstig 

Tas til orientering. 

b Det er et ønske om å knytte den mot Rotsundelvløypa i 
Nordreisa. 

Tas til orientering. Påkobling 
mot Nordreisa i 
Nordmannvikdalen er ikke 
utredet i denne revisjonen og 
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må eventuelt tas ved neste 
revisjon. 

 

 

Merknad nr. 12 – Skardalen bygde- og kulturlag (25.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Noen personer i Skardalen ønsker at Bievlaløypa ikke skal 
fjernes. Ønsker å få denne med i revisjonen, dersom det er 
mulig. 

Tas ikke til følge. Bievlaløypa 
foreslås fjernet for å sikre et 
stort sammenhengende 
vinterfriluftsområde uten støy. 

 

Merknad nr. 13 – Naturvernforbundet i Troms (26.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Presiserer viktigheten av å oppfylle kravene i NMFL § 10 
om samlet belastning. Bør vurdere konsekvenser av 
økning i vinterturisme og flere løyper. Bør også vurdere 
innskrenking av grenser for rasting. 

Tas til orientering. Ført inn i 
revisjonen. 

b Anmoder om at det ikke gis tillatelse til nye skuterløyper i 
Kåfjord. 

Tas til orientering. Den totale 
lengde på løypenettet som 
forslås er 1 kilometer lenger 
enn ved dagens løypenett. 

 

Merknad nr. 14 – Kåfjord snøscooterforening (09.06.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Løype 4 – Synes vurderinger med hensyn på støy, og 
naturmangfold er for streng. 

Tas til orientering. 
Vurderingene opprettholdes. 

b Løype 6 – Ønsker å videreføre åpning til 04. mai. 
Synes kulturminnevurdering er noe negativ. 

Tas til orientering. Åpning til 4. 
mai blir videreført i revisjonen. 

c Løype 7 – Ønsker å ha løypa åpen til 04. mai 
Hevder at reindriften har vært positiv til dette. 

Tas til orientering. Åpning til 4. 
mai blir videreført i revisjonen. 

d Løype 9 – Denne løypen har vært åpen før, mener den bør 
komme som et tillegg og ikke erstatte Olderdalsløypa. 
Attraktiv løype for reiseliv, mener den er lite brukt til 
annet friluftsliv. 

Tas til etterretning. Løypa 
forslås innført i tillegg til 
Olderdalsløypa, ikke 
istedenfor. 

e Løype 10 – Mener snømengdene her er så store at den 
ikke vil ha konsekvenser for naturmangfoldet. 
Vurderer løypen til ikke å være i noe mer værhardt 
område enn andre løyper. 

Tas til orientering. Vurderingen 
står som den er. 

f Har nytt forslag til løypeinndeling basert på åpne- og 
stengetidspunkt og stenging pga. rasfare. 

Tas til orientering. Dagens 
løypeinndeling er vedtatt i 
kommunestyret. Eventuell ny 
inndeling må gjøres på et 
senere tidspunkt. 
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Sammendrag innspill med kommentarer – Næringsliv 

Merknad nr. 15 – Løkvollstranda Camping AS (29.04.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Ønsker at Manndalsløypa går helt ned til Løkvoll slik at 
deres gjester kan kjøre fra campingplassen. Mener dette 
vil kunne øke omsetningen. 

Tas til orientering. Revisjonen 
av skuterløypene er basert på 
et kommunestyrevedtak fra 
2014. Det har derfor ikke vært 
aktuelt å forlenge 
Manndalsløypa i denne 
revisjonen. 

 

Merknad nr. 16 – Helligskogen reinbeitedistrikt nr. 24 (04.08.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Protesterer sterkt mot den foreslåtte løype nr. 11. De har 
tidligere avvist forslag fra Storfjord kommune om 
skuterløype til samme området. De skriver at dette er de 
eneste gode vinter- og vårbeiter for dem. De ber også om 
hjelp fra Statsforvalteren og evt. advokat for å få stoppet 
løypa. 

Tas til etterretning. Løype nr. 
11 tas ut av forslaget av 
hensyn til reindriften i 
området. 

 

Merknad nr. 17 – Skárfvákki reinbeitedistrikt nr. 37 (16.06.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Ønsker at løypenettet i deres distrikt beholdes som det er 
både traséer og datoer for åpning/stenging 

Tas til etterretning. Det legges 
opp til at løypenettet i Rbd. 37 
beholdes slik det er i dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammendrag innspill med kommentarer – Private 
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Merknad nr. 18 – Jarle Pedersen (29.04.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Mener at Manndalsløypa burde gå ned til Løkvoll slik at 
alle får tilgang til løypa og at man kan kjøre til 
bensinstasjon. 

Tas til orientering. Revisjonen 
av skuterløypene er basert på 
et kommunestyrevedtak fra 
2014. Det har derfor ikke vært 
aktuelt å forlenge 
Manndalsløypa i denne 
revisjonen. 

 

Merknad nr. 19 – Terje Gundersen (29.04.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Savner løypeforslag mellom Stuora Njuorjojávri og 
Geattkutjávri. 

Tas til orientering. Dette 
forslaget ble endret etter 
befaring i april med Nordreisa 
kommune, reindriftsnæringen 
og Statskog. Løypetraseen ble 
endret med tilknytning mot øst 
til Gahperus i Nordreisa 
kommune. 

 

Merknad nr. 20 – Villy Ballovarre (29.04.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Påpeker at det er utelatt stikkløyper i Kåfjorddalen til 
Skattvoll og til Langbrakka. 

Tas til etterretning. Her har det 
skjedd en glipp og disse 
løypene vil tegnes inn og tas 
med i revisjonen, da de 
allerede finnes i dag. 

 

Merknad nr. 21 – Tony Theodorsen (29.04.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Mener at Nordmannvikløypa er en super skuterløype som 
er familievennlig og lettkjørt. 

Tas til orientering. 

b Savner løype i Nommedalen og håper denne blir tatt med. Tas til orientering. 
Nommedalsløypa ligger inne 
som forslag i revisjonen. 

 

 

 

Merknad nr. 22 – Anja Theodorsen (29.04.21) 
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Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Mener at Nordmannvikløypa er en flott skuterløype for 
store og små. 

Tas til orientering. 

 

Merknad nr. 23 – Helene Theodorsen (29.04.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Mener at Nordmannvikøypa er den beste løypa i Kåfjord 
og at denne er svært viktig for henne. 

Tas til orientering. 

 

Merknad nr. 24 – Werner Hansen (02.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Mener at Nordmannvikløypa er en veldig god løype. Tas til orientering. 

b Mener at Olderdalsløypa er skredutsatt og farlig og at den 
bidrar til forurensing av drikkevannet. 

Tas til orientering. 
Olderdalsløypa forslås 
videreført med dagens 
stengingsregime og 
bestemmelser knyttet til 
drikkevannet. 

c Ønsker heller Nommedalsløypa da denne knyttet videre til 
resten av løypenettet. 

Tas til orientering. 
Nommedalsløypa ligger inne 
som forslag i revisjonen. 

 

Merknad nr. 25 – Jim-Roar Wiik (18.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Mener at Nordmannvikløypa er en fantastisk løype. Tas til orientering. 

b Håper at Nommedalsløypa blir åpnet igjen pga tilknytning 
til flere løyper. 

Tas til orientering. 
Nommedalsløypa ligger inne 
som forslag i revisjonen. 

 

Merknad nr. 26 – Jan Roger Olsen (20.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Mener Nommedalen ikke blir brukt til skigåing eller jakt 
samtidig med at skuterløypene er åpne. Mener også at en 
gamme som er beskrevet ikke eksisterer. 

Tas til etterretning. Disse 
opplysningene har tidligere 
blitt ført inn og vil bli justert 
etter innspillet. 

b Ønsker Nommedalsløypa åpnet pga flotte 
rekreasjonsmuligheter for innbyggere og turister. 

Tas til orientering. 
Nommedalsløypa ligger inne 
som forslag i revisjonen. 

c Ellers positiv til de øvrige løypestrekk som er nevnt. Tas til orientering. 
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Merknad nr. 27 – Lasse Jørgensen (24.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Ønsker å få åpnet Nommedalsløypa slik at det blir 
påkobling mot resten av løypenettet. 

Tas til orientering. 
Nommedalsløypa er utredet 
som forslag i revisjonen. 

 

Merknad nr. 28 – Espen Norum (25.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Ønsker å få åpnet Nommedalsløypa slik at det blir 
påkobling mot resten av løypenettet. 

Tas til orientering. 
Nommedalsløypa er utredet 
som forslag i revisjonen. 

 

Merknad nr. 29 – Lena Norum (25.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Ønsker Nomedalsløypa, da denne er tryggere og finere. Tas til orientering. 
Nommedalsløypa er utredet 
som forslag i revisjonen. 

 

Merknad nr. 30 – Lasse Bjørn (25.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Ønsker å få åpnet Nommedalsløypa slik at det blir 
påkobling mot resten av løypenettet. 

Tas til orientering. 
Nommedalsløypa er utredet 
som forslag i revisjonen. 

 Ønsker også Olderdalsløypa pga tilgang til Olderdalshytta. Tas til orientering. 

 

Merknad nr. 31 – Ingar Hugo Lyngmo (25.05.21) 

Innspill Kommentarer 

Uttalelser til revisjonen 

a Støy 
Skriver at støy fra kraftige skutere er problem i starten av 
løypa. Er til sjenanse for bebyggelse, skiløpere og andre 
som utøver tradisjonelt friluftsliv. 

Støysonene er beregnet ut i fra 
kravene satt for denne typen 
utredning. Det foreslås nedsatt 
hastighet ved løypestart for å 
unngå støyplage. 

b Kjøring ut av løypa 
Mye ulovlig kjøring utenfor løypene på flere steder. 
Preparert skiløype blir nedkjørt. 

Ulovlig skuterkjøring er ikke 
noe som kan hensyntas i 
denne utredningen. 
Kommunen må forutsette at 
kjøring foregår på merket 
løype, og at Politiet og SNO 
gjennomfører sine oppdrag 
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med kontroll og sanksjoner 
mot dem som ikke følger 
loven. Ulovlig kjøring må 
meldes til Politiet/SNO. 

c Kulturminner 
Kulturminner ved Gaukenes er ikke registrert noe sted. 
Gammetufter. 

Kulturminner bør meldes inn til 
fylkeskommunen som er 
regional 
kulturminnemyndighet. 
Skuterløypen har gått i dette 
området i mange år, og vil 
fortsette å gå på samme trasé 
som før. Det forutsettes at 
dette ikke går ut over 
kulturminnene som finnes på 
stedet. 

 

 


