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Innspill til Melding om oppstart – etablering av snøskuterløyper i Storfjord

Vi viser til brev fra Storfjord kommune datert 25. mars 2021 om melding om oppstart av prosess
for fastsetting av snøskuterløyper etter Motorferdselloven § 4a og forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. Ishavskysten friluftsråd vil benytte seg av
muligheten til å komme med innspill i tidlig planfase.

Friluftsrådets roller
Ishavskysten friluftsråd er et frivillig samarbeidsorgan for Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og
Tromsø kommuner, og et kompetansesenter for friluftsliv i regionen. Ishavskysten friluftsråd skal
i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner
og grunneiere m.fl. arbeide for:

• Å informere om og fremme et naturvennlig friluftsliv som trivselsskapende og
helsefremmende aktiviteter for folk flest og som regional attraksjon for turisme.

• Å medvirke til å planlegge, sikre og opparbeide friluftslivsområder for allmennheten.

• Å gi innstillinger, råd og uttalelser til medlemskommunene, offentlige instanser og andre
i spørsmål som angår friluftsliv og friluftsområder.

• Å øke forståelsen for friluftslivets betydning og sikre tilgjengeligheten til friluftsliv for
befolkning uavhengig av alder, kjønn og funksjonsevne.

Friluftsrådets oppgave som interkommunal organisasjon er å ta vare på mulighetene og sikre
naturopplevelser og friluftsliv i regionen – med formål å forvalte, styrke og informere om
friluftslivet i våre medlemskommuner. Storfjord kommune og Ishavskysten friluftsråd
samarbeider i dag om tilrettelegging og forvaltning av kommunens friluftsområder.

Snøskuterløyper i Storfjord
Storfjord kommune har i mange år hatt godkjente snøskuterløyper. Løypenettet er
sammenhengene og starter på tettstedene Oteren, Hatteng og Skibotn i lavlandet. Løypene går
videre innover dalene og opp i fjellterrenget. Det er åpnet for at man kan kjøre ut av
skuterløypene for rasting og isfiske på en rekke islagte vann. Skibotnløypa ender ved riksgrensen,
hvor det er mulig å kjøre innover på de finske løypene. Totalt har Storfjord kommune 161 km
med skuterløyper.

Dato:

12.05.21

mailto:post@ishavskysten.no
mailto:post@storfjord.kommune.no


Ishavskysten Friluftsråd Besøksadresse: Rådhuset, Tromsø
Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø
E-post: post@ishavskysten.no

Org.nr.: Foretaksregisteret 993534587

I meldingen om oppstart av etablering av nye snøskuterløyper i nytt forskriftsarbeid, har
kommunen mottatt flere nye løypeforslag. I hovedsak er det omlegginger, noen korte nye
løypeforlengelser og to sammenbindinger. Kommunen har ikke tatt stilling til hvilke av
løypeforslagene som vil bli utredet og faktisk sendt på høring.

Friluftsrådets faglige innspill
Ishavskysten friluftsråd vil på dette stadiet i prosessen komme med faglig innspill på den
foreslåtte sammenbindingen mellom Parasløypa og løypa i Målselv kommune gjennom
orrovággi til Reiersdalen.

Ved fastsetting av snøskuterløyper skal kommunen jfr. Motorferdselsloven § 4a ta særskilt
hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv. I lovproposisjonen (Stortingsprop 35 L) står det
blant annet: «Det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering av
snøscooterløyper, ikke minst som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene.
Hensynet til friluftslivet står derfor i en særstilling.» Det anbefales videre at store,
sammenhengende vinterfriluftslivsområder bør holdes frie for snøskuterløyper.

Storfjord kommune ferdigstilte sin kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i 2018 jfr.
Miljødirektoratets veileder M98-2013. Friluftslivkartleggingen skal legges til grunn for
utredningene av konsekvenser. Gjennom kartleggingen har alle områdene i kommunen fått en
verdi basert på et kriteriesett som tallfester områdets verdier for friluftsliv. Kvaliteter som gir en
høy verdi er hvis området har høy brukerfrekvens, stor regional eller nasjonal bruk, eller mange
spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter. A-områder er svært viktige områder
som har lokale, regionale, nasjonale og ofte også internasjonale brukere. Slike områder har høye
friluftsverdier, naturkvaliteter og landskapsformer som gjør området attraktivt som
friluftsområde. B-områder er viktig friluftslivsområde og C er registrert friluftsområde.

Store deler av Storfjord kommunes viktige og svært viktige friluftslivsområder er allerede
påvirket av eksisterende løypenett for snøskuter, se figur 1. Dette gir kommunen et ekstra ansvar
i å vurdere konsekvensene av en sammenbinding av løyper som gir økt ferdsel i disse områdene.
Det er nødvendig med en vurdering av konsekvenser og påvirkning av andre friluftslivsområder
som får potensielt økt trafikk og påvirkning som følge av åpningen. Selv om et område er påvirket
fra før, må tilleggspåvirkninger og samla trykk sees opp mot samlet tåleevne området har.

Vi nevner her tre svært viktige friluftslivsområder (A-områder) som blir viktige å ta hensyn til i
denne sammenheng. Flere områder kan lastes ned på naturbase.no.

Friluftsområdet Parasdalen (FK00018928) er kartlagt å være et svært viktig friluftslivsområde.
Området brukes mye gjennom hele året, både av lokale og besøkende. Fra Rognli til Gappohytta
helt sør i området er det skiltet og merket tursti. På Gappo møter man Nordkalottleden som er
en merket sti gjennom Norge, Sverige og Finland. Denne brukes både sommer og vinter. Stien er
i alt 800 kilometer lang, starter i Kautokeino, og ender opp i Sulitjelma. Det er svært populært å
gå på ski innover Parasdalen og til Gappohytta. Midt i dalen er Skolehytta, eid av kommunen og
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brukes av skoleklasser. Hundekjøring er vanlig i området. Eksisterende snøskuterløype går
gjennom dette området.

Friluftsområdet Veltvatnet (FK00018959) er også et svært viktig friluftslivsområde, og brukes
hele året. Vinterstid er det skiaktivitet, telting og isfiske i Veltvatnet. Norkalottleden går gjennom
området. Området brukes av svært mange vandrere som går trekanten mellom hyttene Gappo -
Golda - Pältsa, både sommer og vinter. Hundekjøring er vanlig i området. Snøskuterløypa går
gjennom dette området.

Friluftsområde Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono (FK00018948) er et svært viktig
friluftslivsområde, sommer og vinter. I området går det en merket turløype fra Galgojavri til
Treriksrøysa via Goldahyttene. Deler av Nordkalottleden går gjennom dette området også.
Hundekjøring er vanlig i området. Området grenser mot Sverige og Finland, som er markert med
«Treriksrøysa» et felles grensemerke for de tre landene og er et svært populært turmål, spesielt
for finlendere. Dette området har ikke snøskuterløype.

Figur 1. Kartlagte friluftslivsområder (A-områder: mørkerød, B-områder: mellomrød og C-
områder: lyserød) og eksisterende skuterløyper (blå strek) i Storfjord kommune. Kilde:
Naturbase.no/ Sweco-rapport 30.10.20.

Fraråder sammenbindingsløype til Målselv kommune
Ishavskysten friluftsråd er skeptisk til en sammenbindingsløype mellom Storfjord kommune og
Målselv kommune, basert på kunnskapen i friluftslivskartleggingen. Den relativt korte løypebiten
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fra Parasløypa til Målselv kommunes grense vil være med på å åpne et svært stort
sammenhengende løypenett i regionen. Det er vanskelig i dag å se konsekvensene av dette, men
vi frykter at det tradisjonelle friluftslivet blir skadelidende og verdien av viktige
vinterfriluftlivsområder vil svekkes. Områdene med stillhet og uten motorisert ferdsel
oppstykkes. Det stilles lite eller ingen krav til hvilke snøskutere man kan dra til fjells med, med
tanke på støy, fart og hestekrefter.

Vi forventer at en sammenbinding vil føre til en høyere brukerfrekvens på de etablerte
snøskuterløypene i Storfjord kommune av både regionale og internasjonale brukere. Med flere
kjørere uten lokal tilhørighet, er friluftsrådet bekymret for at ulovlig kjøring utenfor løypenettet
vil øke. Dette vil være en negativt for friluftslivet og det biologiske mangfoldet.

Storfjord kommune har i dag et velfungerende skuterløypenett på 161 km, som dekker store
deler av kommunen. Vi håper at Storfjord kommune velger å satse på det tradisjonelle og
populære vinterfriluftslivet og de eksisterende snøskuterløypene i kommunen, slik at gleden over
friluftslivet kan nytes av både de som ferdes til fots og de som kjører til fjells. Basert på dette
fraråder vi kommunen å etablere denne sammenbindingsløypa.

Grundig utredning av verdier og konsekvenser
Ishavskysten friluftsråd har forståelse for at det er flere hensyn som skal med i avveiningen om
hvilke skuterløyper som skal konsekvensutredes. Dersom kommunen går videre med
sammenbindingsløypa og andre løyper, forventer vi at Storfjord kommune utfører en grundig
utredning av verdi og konsekvenser løypene har for friluftsliv og naturmangfold, og at det
grenseoverskridende perspektivet inkluderes. Vi forventer en inngående drøfting av
konsekvenser for friluftslivet og hvordan rekreasjonsløypene vil kunne påvirke ulike
brukergrupper i de ulike delene av kommunen. Dette gjelder særlig knyttet til støy,
aktivitetsform, tilgjengelighet, spredning av trafikk, opplevelse av villmark og «det stille rom».

Tilrettelegging for flere skuterløyper og flere skuterkjørere vil kreve flere tilretteleggingstiltak i
form av skuterparkering, oppstikking av løyper, etablering av toalett, søppelhåndtering, skilting,
informasjon mm. Dette er et arbeid og en kostand som må tydeliggjøres. Ansvar og rolle i forhold
til tilrettelegging, drift og sikkerhet må være helt tydelig slik at «sporløs ferdsel» i størst mulig
grad opprettholdes, og at ingen er i tvil om ansvarsforholdet.

Konsekvenser i andre kommuner og land
Sammenbindingsløypa mot Målselv kommune kan få betydning utover Storfjord kommune, da
det er ønske om en sammenbinding av løyper helt til Altevatnet i Bardu kommune. Denne vil
berøre flere villmarksområder i Indre Troms. Disse områdene er av stor betydning for urørte
naturopplevelser, da det er få andre tilsvarende områder med slike kvaliteter.

Det vil være svært sannsynlig at sammenbindingen får konsekvenser for antall grensekryssinger
mot Finland og Sverige. Det vil derfor være relevant å inkludere finske og svenske myndigheter i
prosessen og medvirkningen.

mailto:post@ishavskysten.no


Ishavskysten Friluftsråd Besøksadresse: Rådhuset, Tromsø
Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø
E-post: post@ishavskysten.no

Org.nr.: Foretaksregisteret 993534587

Prosessen videre
Ishavskysten friluftsråd ønsker å bidra videre i prosessen, og vil gjerne komme med ytterligere
innspill.

Konklusjon
Å binde sammen løypenettet i Storfjord og Målselv, er avgjørende for en sammenbinding av
løypenettet fra Altevatnet i Bardu til løypene i Storfjord og videre til Kilpisjärvi i Finland.
Rekreasjonsløypene går fra å være kommunale løyper til å bli regionale og internasjonale, og det
er nærliggende å tro at det vil bli en vekst av brukere av snøskuterløypene i Storfjord kommune.
Dette vil kunne endre virkningen og funksjonen til løypene, så vel som å påvirke antall og type
brukere. Endringene vil igjen kunne få ytterligere konsekvenser for friluftsliv og naturmangfold.

Storfjord kommune har med sin lokalisering mot Finland en nøkkelrolle med tanke på utviklingen
av regionens snøskuterferdsel, og de forhold som påvirkes av denne. Naturen i Storfjord byr på
et stort spekter av varierte naturopplevelser gjennom hele året. Storfjordnaturen brukes av
svært mange på vinterstid, hvor det populære DNT-hyttetilbudet er et viktig trekkplaster. Stillhet,
uberørthet og store sammenhengende naturområder er viktige verdier for friluftslivet.
Nordmenns desidert mest foretrukne aktivitetsform. Stillhet er blitt en mangelvare i dagens
samfunn, og er noe nordmenn og tilreisende turister verdsetter høyt. Det er en verdi det er viktig
at vi tar vare på. Å kunne markedsføre Storfjord kommune som en natur- og friluftskommune
hvor man kan oppleve den storslåtte naturen med fravær av støy mener vi speiler både
nordmenns og tilreisende sine behov i 2021. Storfjordnaturen har alt 161 kilometer med
skuterløyper. Vi mener at det er viktig at Storfjord kommune forvalter sine egne natur- og
friluftsområder slik at det er områder som også er fri for motorisert ferdsel, slik at hensynet til
det tradisjonelle vinterfriluftslivet ivaretas.

Vi ønsker Storfjord kommune lykke til med det videre arbeidet med etablering av
snøskuterløyper og ser fram til et fortsatt godt samarbeid.

Vennlig hilsen
Ishavskysten friluftsråd

Toril Skoglund Tine Marie Valbjørn Hagelin
Friluftslivsrådgiver Daglig leder
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