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Høringsuttalelse om etablering av nye snøskuterløyper i Storfjord 
kommune 
Naturvernforbundet i Tromsø og Omegn viser til Storfjord kommune om høring 
av nye rekreasjonsløyper for snøskuter, jf. kommunens sak 21/645.

Det går fram av kart over eksisterende skuterløypene i Storfjord, at alle 
kommunens hoveddalfører inn mot grensen er berørt av trafikk etter 
skuterløyper, enten gjennom hele, eller deler av dalen. I forslag på høring foreslås 
det nå 5 nye løyper, samt omlegginger av flere eksisterende løyper.

Vi leser endringsforslagene, som tiltak for å knytte løyper sammen og opprette et 
sammenhengende nett av løyper med mulighet til ferdsel både over 
kommunegrenser og over grense mot Finland.

Naturvernforbundet i Tromsø og Omegn stiller seg stiller seg kritisk til en stadig 
mer omfattende tilrettelegging for bruk av snøskuter i ellers inngrepsfri natur og 
annen utmark.

Motorisert ferdsel i utmark omfattes ikke av friluftslivsbegrepet. Denne type 
ferdsel i utmark innebærer støyforurensning og har negativ innvirkning på 
naturmangfoldet. Økt bruk av motoriserte kjøretøyer til fører til økt forbruk og 
økte klimagassutslipp.

Selv om motorisert ferdsel innebærer trivsel for noen, bidrar det til redusert 
trivsel for andre som ferdes i naturen. Ferdselen er forstyrrende for dyrelivet og 
kan medføre at vilt inklusive tamrein og annet dyreliv trekker ut av områdene.

Hensyn til naturmangfoldet gjør at det er viktig å bevare stille områder i en stadig 
mer fragmentert natur. Et løypenettverk som foreslått, bidrar til økt ferdsel, 
ferdsel over lengre strekninger og større samlet belastning. Vi er derfor imot 
etablering av sammenbindingsløyper, spesielt der de nye løypene etableres i ellers 
urørt natur. Det har ikke vært mulig å finne kart som gir samlet oversikt over nye 
sammenbindingsløyper i Indre Troms. Vi mener det utgjør en saksbehandlingsfeil 
fordi saken dermed ikke er tilstrekkelig opplyst.



Videre, Naturvernforbundet i Troms og Omegn mener at enkelte områder må 
kunne skjermes helt fra motorisert ferdsel av hensyn til natur og annet friluftsliv. 
Slik løypene i Storfjord kommune er lagt, kan det bare oppnås ved å reversere 
inngrep, dvs. ta ut løyper som er tatt i bruk. For eksempel bør eksisterende løype 
gjennom Mortendalen utgå. Skuterløypa går igjennom et område med relativt få 
inngrep og bør skjermes av hensyn til naturmangfold og for dem som ønsker 
friluftsliv uten støyforurensning. Av samme grunn må sammenbindingsløype 
mellom Parasløypa og Målselv kommune gjennom Čorrovággi til Reiersdalen ikke 
etableres.

Parasdalen er av stor betydning for friluftslivet, både for skiløpere og 
hundekjørere. Når denne skuterløypa er lagt  i samme trase som annet friluftsliv, 
utgjør det her ikke bare en interessekonflikt. Det utgjør også risiko for at det 
oppstår farlige situasjoner ved møter i løypa, eks mellom skiløpere eller 
hundespann på vei ned og skutere på vei opp løypa, dette selv med 
fartsbegrensninger for den motoriserte ferdselen.  Dersom det fortsatt skal være 
åpnet for motorisert ferdsel her, er det behov for bedre tilrettelegging, eventuelt 
etablere ulike traseer for allment friluftsliv og motorisert ferdsel spesielt i trange 
partier.
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