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VEDRØRENDE DERES  REVIDERING AV FORSKRIFT FOR SNØSCOOTERLØYPER I 
STORFJORD KOMMUNE OG PLAN OM NYETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER

Dere meddeler at kommunen våren 2021 har meldt om oppstart av nye 
snøscooterløyper.

Helligskogen reinbeitedistrikt har i August 2013 vedtatt sitt nåværende og 
eksisterende distriktsplan med særlig vekt på å unngå forstyrrelser i 
reindriftsområder. Distriktsplanen er godkjent av fylkesmannen( nå 
statsforvalteren) og sendt til både Storfjord og Kåfjord kommune.

Storfjord kommune synes ikke å vektlegge reindriften som en næringsvirksomhet 
med behov for årstidsarealene  og de vil sette det ut til fritidsinteresser.  I sin  



planlegging har kommunen sett helt bort fra Helligskogen reinbeitedistriktets 
godkjente distriktsplan.

Derfor siterer vi ordrett fra distriktsplan 2013 herunder hva også deres 
nyreviderte snøscooterplaner vil medføre av belastninger for reindriften. I deres 
avveing kaller dere dette for nyrevidering men det er samme plan dere har lagt 
fram for distriktet i 2013.  

" Disse snøscooterløype alternativene som kommunen har lagt fram 
skjærer seg inn i beiteområdene og forslagene avvises av Helligskogen 
reinbeitedistrikt. Løypene berører naturlige trekkveier og medfører 
forstyrrelser slik at reinen ikke får ro til å beite. Denne årstiden er også 
kritisk for reinen. Reinsdyrflokken med okserein,fjorårskalver og kalvetunge 
simlerein er kondisjonsmessig nedkjørt etter en lang vinter. Reineierne 
streber med å holde flokkene samlet og i ro for å verne reinsdyra mot blant 
annet rovdyr. Snøscooterløyper gjennom disse områdene blir til hinder for 
også dette arbeidet. Det kan føre til at reinsdyra blir spredt for alle vinder, 
og kan også fordrives over til finsk side med det som det vil medføre av 
byråkrati ,og ekstra arbeidspress og slit for å få reinen returnert tilbake til 
norsk side. Vinterbeite er minimumsfaktor i Helligskogen rbd. Knapphet på 
vinterbeite gjør at reinsdyra er mer var for forstyrrelser. Rekreasjonskolonne 
snøscooterkjøring i disse områdene vil være en unødvendig merbelastning i 
en årstid som i utgangspunktet er vanskelig for reindriftsnæringa.  
Klimaforholdene kan også gjøre at deler av områdene låses pga 
nedising,og reinen vil bli utestengt fra beitemulighetene sine om de i tillegg 
må sky beiteplasser som ligger under og ved siden av løypetraseer. 
Hensynet til næringsutøvelse må veie tyngre enn hensynet til 
rekrasjonskjøring med snøscooter"

De samme reindriftsmessige begrunnelser legges til grunn for å ikke godta følgende 
snøscootertraseer:

- forslag 2: Sammenbindingsløype mot Kåfjord via Didno

-forslag 11: Isfiskeløype til Galggo,-Galla og Sadgejavri



-forslag 13: Isfiskeløype til Ellemæjjajavri og Didnu.

Vedrørende Forslag 16 : Ny krysning til Finland ( 2 alternativer) bør finne ny løsning 
rundt krysning til Finland for å avlaste virkningene på reindriftsområdet ved grensa.  
Denne traseen er  gjenstand for et møte mellom Helligskogen reinbeitedistrikt og 
Storfjord kommune  på et annet  tidspunkt. Og passer heller ikke på teams møte 
29.03.2022 pga arbeidssituasjonen.  

Med hilsen styret i Helligskogen reinbeitedistrikt

Kopi til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Vedlegg godkjent distriktsplan av 2013


