Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy - 2015
Under forutsetningav at snøforholdene er gode vil deler av det annonserte løypenettet
Måsøy være åpent frem tom søndag 10. mai 2015. Se kartovesikt (prønne streker) og
løypebeskrivelse nedenfor.
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Det er begynt å komme rein inn i områdene. Av den grunn oppfordres alle å vise nødvendig
hensyn samt ferdes varsomt i naturen, for ikke å forstyrre reinen unødvendig. Det må ikke
under noen omstendigheter kjøres i område hvor det befinner seg rein på eller like ved
scooterløyper. Hele/deler av løypenettet kan bli stengt/ midlertidig stengt på kort varsel. Følg
med på ev. annonseringer på kommunens hjemmeside. Se oversikt i kartet nedenfor over de
løyper som er gitt forlenget åpning tom søndag 10. mai 2015:

Lø)pe 1: Delvis åpen: Fra Krokelvdalen til lø1pekryss Labmejawi og til nordenden av samme
vann.
Løype 2: Delvis åpen: Fra nordenden av Bakfiordvann til løype

I ved østre Labmejavri. I

tillegg en liten avstikker til nordenden av vestre Labmejawi.

LøWe3: Hele løypa er åpen
LøWe 4: Hele lø1pa er åpen, mrk. med en nordligere plassering av traseen i område
Lillefiordnesset.

LøWe 12: Delvis åpen; Fra lø1pekryss mot løype 4 nord for Lille Hawannet til og med
Oalanjawi.
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Forfenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2015
Vi viser til den enkelte kommunes søknad om forlenget åpning av snøskuterløyper. Med
hjemmel i $ 9 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
av 15. mai 1988, har Fylkesmannen i Finnmark vedtatt at en del snøskuterløyper ifylket kan
holdes åpne ut over 4. mai 2015. Fylkesmannen har lagt vekt på at forlenget åpning er
forenelig med reindriftas arealbruk, samt at løypene ligger i områder med gode snøforhold.

Generelle vilkår for forlenqet åpninq:
- Fylkesmannen setter som vilkår at kommunene selv skal stenge løypene på
kort varsel dersom forholdene endrer seg slik at traseene ikke lenger er
farbare, eller dersom det er fare for at kjøring vil skje delvis på barmark.
Kommunene må være særlig oppmerksomme på løyper som starter i lavlandet
og løyper som følger vassdrag.
- Kommunene skal også så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ved
distriktsleder ber om dette.
- Fylkesmannen ber kommunene planlegge for, og påse at løypestikker av plast
samles sammen umiddelbart etter stenging for å unngå forsøpling.
Fylkesmannens vedtak er et forskriftsvedtak og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens
regler.

Vurdering
Motorferdselsforbudet fra og med 5. mai til og med 30. juni er gitt i SS 4 og 9 i nasjonal
forskrift til motorferdselloven. Bakgrunnen for det særskilte forbudet i denne perioden i Troms
og Finnmark er at dette tidsrommet er svært kritisk for så vel reinen som dyrelivet ellers,
samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen.
Kunnskapen om naturens sårbarhet om våren og negative effekter av kjøring i denne
perioden er bra og gjør at vi mener kravet til kunnskap er oppfylt i denne saken. Videre er det
innhentet opplysninger fra Statens naturoppsyn, Reinpolitiet og kommunene. Vi anser kravet
til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven $ 8 for å være tilstrekkelig. Samtidig medfører
usikkerhet rundt temperatur og vær alltid usikre vurderinger i slike saker. I områder med lite
snø kan forlenget åpning føretil kjøreskader iterrenget. Videre medfører motorferdselen del
støy og forstyrrelser. Dette kan være særlig uheldig for dyrelivet på våren. Snøskuterløyper
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legges derfor som regel utenfor de mest sårbare områdene. Fylkesmannen vurderer det slik
at en forlenget åpning av enkelte snøskuterløyper kan forsvares i områder hvor
snøsmeltingen og våren ikke har kommet så langt. Her vil det ikke oppstå kjøreskader og
fugle- og dyrelivet vil ikke bli påvirket i nevneverdig grad. Løyper som går i områder hvor
spesielt hensynskrevende arter ankommer på denne årstiden, som for eksempel dverggås
kan ikke holdes åpne.
Generelt har snøsmeltingen ifylket allerede kommet langt en del steder. Dette gjenspeiles i
at det i lavereliggende og kystnære områder er fä løyper som er omsøkt i år. Det er likevel en
del snø i høyereliggende strøk, på indre strøk og til dels i vestlige deler av fylket. Det har den
siste tiden vært relativt lave nattetemperaturer noe som medfører at snøsmeltingen har
stoppet noe opp. Langtidsvarselet melder imidlertid om stigende temperatur utover i
perioden, særlig på dagtid. Fylkesmannen legger derfor til grunn at snøsmeltingen gradvis vil
øke utover mot midten av mai og snøforholdene blir dårligere.
I noen områder kan forholdene være gode til langt ut i maiforutsatt stabilt lave temperaturer.
Det er ikke mulig å forutsi helt sikkert om forholdene vil vedvare og løyper som i denne
forskriften gis forlenget åpning til 17. mai må påregnes å stenge før dette dersom forholdene

endrer seg.
Fylkesmannen ønsker ikke å forlenge åpning av løyper som ligger slik til at det er stor fare
for at det må kjøres delvis på barmark før man når høyere terreng med snødekke. I slike
områder er det stor fare for at det kan oppstå kjøreskader. Her har naturmangfoldloven $ 9
(føre-var-prinsippet) kommet til anvendelse for å hindre at det oppstår skade på
naturmangfoldet. En del løyper er forlenget, særlig i indre og høyereliggende områder, mens
særlig sårbare områder er skjermet, jamÍør naturmangfoldloven SS 8 og 10.
Naturmangfoldloven $$ 11 og 12 vurderes til ikke å være relevante for denne saken.

Forskrift om forlenget åpning
Under står i alfabetisk rekkefølge de kommunene som har søkt om forlenget åpning, samt
Fylkesmannens vedtak for den enkelte kommune.

Alta kommune
Tiloo med 10. mai:
3. Talvikløypa
4. Mattisdalløypa
7. Romsdal- Detsika
11. Stilla - Suoppatjávri
12. Nesvannet - Stabbursdalen
15. Gjerdebakken - kommunegrense
19. lsnestoften - Klakketuvvann

Tiloq med 17. mai:
1. Tappeluft - Rivarbukt
2. Langfjordbotnløypa
5. Sturvann - Flomvann
13. Korsnes - Komagfjord - Lamvik
14. Rafsbotn - Suoppatjávri
15. Laukeng - Gjerdebakken
16. Store Lerresfjord - Stjernevann
17. Rassajávri- løype 13 ved Skillefjordvatna
18. Autsi

lfølge kommunen er det fortsatt snø ved løypestart også på de lavereliggende løypene, men
det er ikke mye snø slik at et eventuelt væromslag vil medføre atføret forsvinner raskt.
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Kommunen vilfølge nøye med på snøsmeltingen og stenge løypene så snart det ikke lengre
er farbart ved løypestart.

Berlevåg kommune
Tiloq med 10. mai:
5. Fv. 890 Botndalen - Store Kløftvannet (stengt mellom Store Kløftvann til gammen)
6. Fv. 890 <Gamle kafeen> til nedre Kirkehøydevannet (stengt derfra til gammen)
7 . Fra løype 5 i Botndalen til løype 10 (Oarddojávri)
10. Tilknytning til Båtsfjord kommune
11. Til kommunegrense mot Tana
Løypene går stort sett i fjellområder med gode snøforhold og lave temperaturer. Løype 5
starter noe lavere iterrenget, men det rapporteres om gode forhold også ved løypestart.
Vegen til Molvik rapporters å være åpnet og forlenget åpning for den løypa er derfor ikke
lengre aktuelt.

Båtsfjord kommune
Til åpninq av veo:
2. Fra Rv. 891 til Oarddojávri
3. Fra Rv. 891 tilAdamsdalen
14. Fra hyttefeltet vest til Oarddojávri til hyttefelt øst for vannet
Løype 2 og deler av løype 3 går på eller langs vinterstengte veger. Det er fortsatt mye snø
områdene hvor disse løypene går.
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Gamvik kommune
Tiloo med 17. mai:
3. Rolfstokken - Søndre Stjernevann (løype 4)
4. Søndre Stjernevann - scooterbukta ved Nordre Stjernevann
5. Hjelpekorpshytta - Rolfstokken (løype 3)
Løyper som ligger høyt i terrenget med gode snøforhold.

Karasjok kommune
Tiloo med 17. mai:
(Deler av sideløype på leójávri; fra Oaiwo5luoppal
over
Liköanjarga - sørover igjen mot Elle-Asllat
Gavnjavuotna-Liköavuotna-omstikking
suolo og tilbake til Oaivvoðluoppal. Sideløype fra sørenden av Geaimmejávri langs hele
vannet)
2. Ássebákti-Jergul-Öoavddatmohkko-Suoö5jávri fjellstue-Nedre Molleöjohka-Molleðjohka
fjellstue
3. Assebákti-Myrskog-Beawaðg iedd i etter Káráöjoh ka
4. Fra Öoavddatmohkki - Molleöjohka fjellstue
5. Fra Kárasjohka - Beaivva5gieddi
6. Karasjok bru-GoS5johkabrua- Basevuoditil grensa for Øvre Anárjohka nasjonalpark
8. Vájohka-Astejávrrit (løypa stenges fra og med Gaskojavri og frem til Astejavrrit)
14. Jergul -løype 1 ved Návlesaigielas
1 5. ldajávri-Geassájávri
16. Deler av løypa; fra Bieskenjárga - Skáiddejávri
1. Ássebákti-Gárdin-Molleðjohka-leöjávri

På indre strøk er føretforeløpig bra. Såfremt temperaturene holder seg lave er det forsvarlig
å holde løypene åpne en stund til. Det ligger imidlertid ikke store mengder snø i løypene, slik
at mildvær vil tøre til at forhodene raskt blir dårlige. Fylkesmannen vil derfor ikke gi forlenget
åpning helt til 25. mai som omsøkt.
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Kautokeino kommune
Tiloo med 17. mai:
1. Kautokeino til Goahteluoppal
2. Kautokeino til finskegrensa
3. Fra RV 93 til Sihccajávri
4. Siebe til Sihccajávri
5. Gironjohka-Nammajávri
6. Geaidnuvuohpi til Buolzajavri
7. Láhpoluoppal over Guhkesjávrit - Gahkkojávri- Doarrun orru- Náhpolsáiva til Goddejohka
der løype 7 møter løype 6
8. Láhpoluoppal over Geatjejávri-Suolojávri-Ántajávritil Unna og Stuorra Galbajávritil Gaiba
12. Kautokeino-Nuotamanþvri-Bealljáöjávri-nord for davimus Áldevárri- over LávZejávri der
løype 12 møter løype 6
t 4. OeOan iituáh pi (løyp e 1 2)- Vuoraðjávri-Nammajávri til ÁvZevuopmi
15. Kautokeino kirkested til Geaidnovuohppi. Løypa stenges ved Suosjávri
16. Fraløype 27 Hánnojávri til parkeringsplasen like før Biedjovággi gruver
17. Fra p-plass v/Biedjovággi gruver til Ráhpesjávri. Løypa stenges fra Ráhpesjávri
19. Fra Kautokeinoelva over RV 93 v/Stálonjawi- Geaðjávritil løype 18
20. Fra RV 93 v/Mierojávri til NieiddaËjohka, Buollán til løype 19
21. Máze - Stuoraoaivi
22. Stuoraoaivr-Cárájávrí hvor løype 17 og 18 møtes
26. Fra Suolovuopmi til Mierojávri (løype 15)
27. Fraløype 18 til løype 1 vA/ánasjávri
28. Njallajávri (løype 15) tilAvZi hvor den møter løype 12
I Kautokeino er det rapportert om relativt gode snøforhold i løypene. Det har vært kaldt den

siste tiden og der er derfor få barflekker. Det ligger imidlertid ikke store mengder snø, slik at
mildvær vilføre til at forhodene raskt kan bli dårlige. Fylkesmannen vil derfor ikke gi forlenget
åpning helt til 25. mai som omsøkt.

Loppa kommune
Tiloo med 17. mai:
10. Finnmark leirskole - kommunegrense Alta
11 . Fra kommunegrensa ved <<Gammelveien> tilknyttet løype 10 ovenfor Trafostjasjonen
Løypene henger sammen med løype 1 iAlta kommune. Snøforholdene er ifølge kommunen
gode.

Måsøy kommune

Tiloo

10 mai:

1. Fra Krokelvdalen til løypekryss østre Labmejávri og til nordenden av vannet
3. Fra Fv. 889 på Bakfjordfjellet til løypekryss på Bakfjordvann og fra Krokelvdalen til
løypekryss løype 2
4. Fra østre Labmejávri til Lillefjordnesset
12. Fra løypekryss mot løype 4 nord for Lille Havvannet til Oalanjávri
Løypene går stort sett ifjellområder med gode snøforhold. Kommunen skriver selv at
startpunkt ved Krokelvdalen må følges nøye med fordi dette ligger lavere iterrenget. Løype 9
er ikke avklart med berørte reinbeitedistrikt og forlenget åpning kan derfor ikke gis for den
løypa.l tillegg er dette en tilknytningsløype til Porsanger, og løypene i Porsanger er ikke
omsøkt.
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Nesseby kommune

Tiloo med 10. mai:
2. Nesseby boligfelVtravba nen ti I Maddervarjohk hyttefelt
3. Bunes til Skálvejávri og videre til Maddervarjohk
Løypene starter et sÇkke opp i terrenget, og snøforholdene er i følge kommunen gode.
Kommunen har også søkt om forlengelse av løype 7 som starter ved Karlebotnsletta. Her er
det imidlertid rapportert om mye barmark i starten av løypa og denne løypa kan derfor ikke
holdes åpen.

Porsanger kommune
Tilog med 10. mai:
19. Lávkajávritil løype nr.14
Det er generelt lite snø i Porsanger, men løype 19 ligger lengre inn i landet og det er ifølge
kommunen gode snøforhold her. Reindrifta har akseptert forlenget åpning. For løype 11 som
også er omsøkt foreligger ingen uttalelse fra reindrifta.

Sør-Varanger kommune
Til åpninq av veqen:
22. lshavsvegen
Sør-Varanger kommune har søkt om forlenget åpning for løype 22fra Tårnet til nordsiden av
Korpfjell. Løypatølger veg og forlenget åpning frem til åpning av veg er derfor uproblematisk.

Tana kommune
Tiloq med 17. mai:
7. Fra Suolojávri - Storelva
8. Fra Storelva - Stuorra llis (Flyvarden)
10a og 13b. Riddovei- Stjernevann - kommunegrense Berlevåg
Løypene hvor forlengelse innvilges ligger relativt høyt i tenenget, hvor det normalt er gode
snøforhold et godt stykke ut i mai. Det var også søkt om forlenget åpning av Masjokløypa og
Sirmaløypa. I Masjok er forholdene rapportert å være dårlige med mange våte partier som
medfører store omkjøringer. For Sirma rapporteres det om atføret neppe vil holde mange
dager dersom det blir mildt. Det er meldt forholdvis mildt vær i østfylket kommende uke og
Fylkesmannen finner det derfor ikke forsvarlig å holde de to løypene åpne.

Vadsø kommune
Kommunen har sendt to søknader om forlenget åpning. Den ene gjelder løype 6, mens den
andre søknaden gjelder alle løyper iVadsø kommune. Søknaden som gjelder alle løypene er
ikke begrunnet og det fremgår ikke av søknaden hvordan snøforholdene i de forskjellige
løypene er. Det foreligger heller ingen avklaring med reindrifta. Fylkesmannen har derfor ikke
vurdert den søknaden nærmere. For løype 6 har reindrifta gitt uttalelse og snøforholdene er
foreløpig brukbare. lmidlertid er både Sjåbuselva og Storelva iferd med å gå opp.
Fylkesmannen finner det derfor ikke forsvarlig å gi forlenget åpning her.

Kunngjøring
Fylkesmannen ber kommunene om å bekjentgjøre forlenget åpning iden enkelte kommune.
Fylkesmannen vil ikke kunngjøre vårt vedtak særskilt, da vivurderer det slik at bekjentgjøring
i kommunene og på våre nettsider, sammen med pressedekning er tilstrekkelig kunngjøring.
Kart over skuterløyper i Finnmark finnes på www.nordatlas.no (kategori løyper)

Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss.
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Med hilsen

Jan Erik Knutsen
overingeniør

Bente Christiansen
fylkesmiljøvernsjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
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