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1 Bakgrunn 
Gjeldene forskrift om snøskuterløyper i Hammerfest kommune er gitt av fylkesmannen med hjemmel 

i motorferdselloven § 5 tredje ledd. Denne hjemmelen oppheves 19.juni 2021. Kommunen må 

fastsette snøskuterløypene på nytt ved å vedta en forskrift med kart over løypene, sammen med 

bestemmelser for bruken av løypene med hjemmel i motorferdselloven § 4a for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

2 Omfang og avgrensning 
Denne utredningen omfatter snøskuterløypene innenfor tidligere Hammerfest kommune. Tidligere 

Kvalsund kommune fastsatt snøskuterløyper innenfor sine arealer i november 2019, før 

kommunesammenslåingen 1.januar 2020.  

Tidligere Kvalsund kommune har løypenummer fra 1-19. Løypenumrene i tidligere Hammerfest 

kommune endres derfor fra nummer 1-14 til nummer 20-29.  

Kommunene i Finnmark og Nord-Troms har anledning til i forskrift å tillate en sone for rasting på 

inntil 300 meter fra merkestikkene i snaufjell og på islagte vann. Kommunene kan i bestemmelsene 

også tillate kjøring ut av løypen på islagt vann for å raste, uavhengig av avstand fra løypen.  

Hammerfest kommune ønsker å tillate rasting på inntil 300 meter fra løypene, samt på islagte vann. 

Dette legges til grunn for utredningen og forskriften for snøskuterløyper. 

 

3 Bruk av eksisterende skuterløyper 
Skutersesongen i Hammerfest er normalt fra desember til mai, men varierer ut fra snøforhold. 

Aktivitet på hverdager foregår i tidsperioden 07-23 med mest trafikk kl.15-19. Aktivitet i helger og på 

helligdager foregår i tidsperioden 07-23 med mest trafikk kl. 12-18. 

Generell fartsgrense er 70 km/t. Det er planlagt 30 km/t ved løypestart/-slutt i Forsøl, Indrefjorddalen 

og Bekkeli.  

Antall kjøretøy per dag varierer mellom 1 og 5 på hverdager og mellom 5 og 12 i helgene, avhengig 

av løype strekning. Antall kjøretøy i aktivitet samtidig varierer mellom 1 og 5 avhengig av løype 

strekning. Aktivitet p Kvaløya er noe høyere enn på Sørøya og Seiland. Aktivitetstall for hver løype 

strekning kan ses i støyutredningen (vedlegg 3) i punkt 3.4, tabell 8. Generelt er aktivitetsnivået på 

skuterløypene i Hammerfest relativt lavt.  

Skuterløypene på Kvaløya benyttes i stor grad til rekreasjonsformål. Løypene på Sørøya brukes 

stort sett av folk tilknyttet øya for transport, både fastboende og helgegjester. Mange av løypene er 

eneste kommunikasjonsmiddel mellom stedene på vinterstid, og er i så måte en viktig 

samfunnsfunksjon. Løypene på Seiland brukes delvis til rekreasjon og delvis til transport mellom 

stedene.  

De fleste skuterløypene i kommunen som nyttes i dag har vært i bruk i mer enn 30 år uten kjente 

konflikter mellom brukere og andre interessenter. 

 

4 Forslag til endringer 
Det foreslås noen endringer ift. eksisterende løyper. Noen strekninger foreslås nedlagt pga. blant 

annet farlige kjøreforhold, liten bruk og manglende parkering. 
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Det foreslås noen nye strekninger, delvis på bakgrunn av private innspill og delvis etter kommunens 

egne vurderinger. Bakgrunnen er blant annet å forbedre kjøreforhold, knytte løypen til flere 

fiskevann/turmål og utvide rekreasjonsmuligheter. 

 

5 Prosess og medvirkning 
Fastsetting av snøskuterløyper gjennomføres iht. prosesskravene i Miljødirektoratets veileder 

«Fastsette snøskuterløper». 

5.1 Oppstart 
Forarbeid har bestått av avklaringer og orientering opp mot politisk ledelse i kommunen i januar 

2019. Det ble etablert en arbeidsgruppe med fagpersoner fra administrasjonen. Denne gruppen har 

koordinert og gjennomført arbeidet.   

Varsel om oppstart ble sendt regionale myndigheter, sektormyndigheter og lokale 

interessenter/foreninger per brev og kunngjort i uke 5 og 7 i Finnmark dagblad, på kommunens 

nettside og via Facebook. Det ble gitt anledning til å levere innspill innen 15.mars, med utvidet frist til 

29.april 2019.  

5.2 Dialog med innbyggere, lag og foreninger 
Som en del av medvirkningsarbeidet ble det gjennomført et felles informasjonsmøte om kartlegging 

av friluftsområder i Hammerfest kommune og om forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter 

14.februar 2019. Møtet ble annonsert i lokal avis og på kommunens Facebook side. Møtet var åpent 

for alle, men lag og foreninger ble invitert særskilt. På dette møtet var det ca. 22 oppmøtte.  

Stikkord fra møtet refereres her: 

 Rekreasjonsløyper vs. nytteløyper. Kan man skille dette? 

 På Kvaløya er det ikke hytter langs løypen. Det bør legges om slik at man kjører innom 
Montenegrohytta. 

 Løypen mot Kvalsund bør gå på vestsida av Svartfjell 

 Avlastingsløype bør gå innom Svartfjellet 

 Løype mot Grøtnes i ring mot Stallogargo 

 Ubrøyta vei er skuterløype på Sørøya 

 Man bør legge inn en tekst i bestemmelsene om at man kan raste på hele vannet, ikke bare langs 
traseen.  

 Man bør ha sikkerhet i tankene når man kommer med innspill på nye traseer 

 Omkjøring fra Vassbukt til Trollvann om Storvannet og ned til Hønseby 

 Skuterparkering på Viggo si tomt i Fjordadalen 

 Slingringsmonn på enkelte steder pga. endrede snøforhold fra år til år o.l. Kan det være en tekst i 
bestemmelsene som tillater frihet 

 Olavann tappes ned og kan ha usikker is. Samme med Vestfjelldammen 

 Må løypen stenges når reinene kommer? 

 Kan man skilte løyper med fareskilt? 

 Man bør ha løypeinformasjon på hjemmesida. 
 

Kommunen mottok flere skriftlige innspill i etterkant av møtet. Ev. spørsmål ble besvart per telefon. 

 

5.3 Dialog med reinbeitedistriktene 

Med bakgrunn i utredningskravene har det vært gjennomført medvirkning med ekstra fokus på reindrift. Det 
er 4 reinbeitedistrikt innenfor tidligere Hammerfest kommune: RBD19 Sállan/Sørøy, RBD20 Fála/Kvaløy, 
RBD24A Oarje Sievju/Seiland vest og RBD24B Nuorta Sievju/Seiland øst. 
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Det finnes ingen skuterløyper innenfor RBD24A per i dag. Det kom imidlertid et innspill om ny skuterløype fra 
Kårhamn fra fastboende i Skreifjorden. Kommunen har derfor hatt dialog med alle de fire distriktene.  
 

5.3.1 RBD19 Sállan/Sørøy 

Innledende kommunikasjon med distriktet: 

- Varsel om oppstart av fastsetting av snøskuterløyper i februar 2019. 

- Ekstra informasjonsbrev i mai pga. manglende tilbakemelding på oppstartsvarsel. 

- 12.februar 2020 ble datter til leder av siida i distrikt 19 kontaktet per telefon. Det ble enighet om at 
kommunen skulle sende over informasjon via Messenger på Facebook.  

- 11.mars 2020 tok kommunen kontakt på nytt for å få tilbakemelding. Leder i siidaen svarte ikke på 
telefon. Det ble sendt kopi av informasjonsbrev til leder i siidaen, i tillegg ny melding i Messenger til 
lederens datter. 
 

Det ble senere avklart at det er 3 siidaer som har reinbeite på Sørøya. Gaup/Eira/Kemi siida og Suorbmu siida 
har sommerbeite i området Hasvik/Sørvær til Skillefjellet. Bongo/Sara siida har helårsbeite nord for 
Skillefjellet. 
 
Kommunen fikk kontakt per telefon og e-post med Risten Johansdatter Gaup som tilhører Gaup/Eira/Kemi 

siida i mai 2021. Hun kom med følgende innspill mht. skuterløyper: 

- Gaup/Eira/Kemi siida og Suorbmu siida bruker området fra Hasvik/Sørvær til Skillefjellet som vår, 

sommer- og høstbeite. De prammer flokken til Sørøya rundt 20. april, av og til føres flokken tidligere, da 

med reintransport trailere. 

- Løypetraseen merket grønn godtas med krav om at løypen stenges straks kalvinga begynner og ved 

dårlige beiteforhold (f.eks. store snømengder/skaresnø/is), for å ta mest mulig hensyn til rein. 

Kommunen ble anbefalt å ta kontakt med Johan Anders Bongo når det gjelder området nord for Skillefjellet. 
Bongo er nestleder i distriktet og eier av sidaandel som har beite på Nordre Sørøya. Kommunen fikk kontakt 
med Bongo per telefon 10.mai 2020 og fikk følgende innspill mht. skuterløyper: 
- Ikke nødvendig med to traseer mellom Eidet og Bastafjord. Løypen gjennom Storsand bør fjernes for 

å unngå kjøring mellom de to løypene. Det er generelt ikke ønskelig med parallelle løyper hvor man kan 
kjøre mellom løypene, spesielt der det er rein hele året. 

- Ingen kjente konflikter med skuterfolk og reindrift. 
- Fint at man holder seg unna Akkarfjordnæringen, Finnfjordnæringen, Saksnæringen og Skarvnæringen. 

Viktige områder rein med tanke på kalving og å få ro. 
 

5.3.2 RBD20 Fála/Kvaløy 

- Varsel om oppstart av fastsetting av snøskuterløyper i februar 2019. 

- Ekstra informasjonsbrev i mai pga. manglende tilbakemelding på oppstartsvarsel. 

- Møte med lederen av reinbeitedistrikt 20 Aslak Ante Sara 17.juli 2019.  
Distriktet hadde ingen innspill ved varsel på eksisterende løyper. I dette møtet ble innspill på nye løyper 
presentert. Reinbeitedistrikt 20 mener at eksisterende løyper ikke er i konflikt med reindriftsinteressene, 
og distriktet har ikke hatt behov for å stenge løypene. Ved stenging av løypene har det vært kommunen 
selv som har tatt initiativ til dette. 
 

5.3.3 RBD24A Oarje Sievju/Seiland vest 

- Varsel om oppstart av fastsetting av snøskuterløyper i februar 2019 

- 13.mai 2019 ble det gjennomført telefonsamtale med reinbeitedistrikt 24A, da kommunen hadde fått inn 
et innspill om en ny skuterløype i Kårhamn området. Det ble meddelt per telefon at reinen ikke er i 
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det aktuelle området. Reinbeitedistriktet fikk tilsendt informasjonsbrev i etterkant av telefonsamtalen, 
men kom ikke med skriftlig tilbakemelding på dette.  

Løypen i Kårhamn området ble ikke tatt med i forslaget pga. blant annet utfordrende terrengforhold. 
 

5.3.4 RBD24B Nuorta Sievju/Seiland øst 

- Varsel om oppstart av fastsetting av snøskuterløyper i februar 2019. 

- Ekstra informasjonsbrev i mai pga. manglende tilbakemelding på oppstartsvarsel. 

- 28.mai 2019 var det avtalt et møte med reinbeitedistrikt 24B, men dette møtet ble avlyst av distriktet 
samme dag. Reinbeitedistriktet fikk tilsendt nytt informasjonsbrev. 
 

- Dialog per telefon 28.04.21 og etterfølgende e-post med spørsmål til distriktet 
 
- Svar fra distriktet v/Aslak A. A. Sara 29.04.21: 

Distrikt 24 b Seiland ser ikke at det er behov for å utvide løype nettet på nordre Seiland, 
løypenettet som pr i dag eksisterer i distriktet, tilfredsstiller behovet for rekreasjons utflukter. 
Distrikt 24 b Seiland benytter hele nordre Seiland som beite for rein i perioden april/oktober. 
Utvidelse av løypenettet vil føre til større uroligheter for rein i distriktet. Distriktet foreslår at dagens 
løypenett opprettholdes. 

 

5.4 Dialog med grunneiere 
Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøskuterløype over en eiendom før grunneieren ha 

samtykket til det. Kravet om å innhente samtykke gjelder overfor både private og offentlige 

grunneiere. 

 

Dialogen med berørte grunneiere er dokumentert og beskrevet i vedlegg 2 - Godkjenning av 

skuterløyper - avtale med grunneiere i Hammerfest kommune. 

Status mht. samtykke fra grunneiere angis for hver løype i kapittel 8 Utredning av løypetraséer. 

 

6 Metode og kunnskapsgrunnlag 
Fastsetting av snøskuterløyper gjennomføres iht. utredningskravene i Miljøverndepartementets 

veileder «Fastsette snøskuterløper», samt følgende veiledere: 

- Veileder om støy og planlegging av snøskuterløyper 

- Veileder om hensyn til naturmangfold ved planlegging av snøskuterløyper 

Det er gitt en rekke begrensinger i adgangen til å fastsette løyper, blant annet at løyper ikke skal 

legges i verneområder eller i foreslåtte verneområder, ikke være til vesentlig skade eller ulempe for 

reindriften, ikke kreve terrenginngrep og at det skal foreligge grunneiers tillatelse.  

Det er videre fastsatt en rekke hensyn som kommunene plikter å ta ved fastsettelse av løypene. 

Disse er kommentert nærmere under. 

 

6.1 Influensområde 
Influensområde er det området som blir påvirket av etablering/videreføring av snøskuterløyper.  

I praksis er influensområde knyttet til rastesone og støysone i tilknytning til skuterløypene.  

Rastesone på inntil 300 meter på hver side av løypetrasé omfatter område som kan utsettes for 

slitasje og skader på terreng som følge av skuterkjøring. Dette må eksempelvis tas hensyn til ved 
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vurdering av hvordan naturmangfold og kulturminner blir påvirket av etablering/videreføring av 

snøskuterløyper. 

Støysone omfatter område som kan utsettes for støy som følge av skuterkjøring. Dette må 

eksempelvis tas hensyn til ved vurdering av hvordan friluftsliv og naturmangfold kan bli påvirket av 

etablering/videreføring av snøskuterløyper. Støy ved bruk av rastesone vurderes som svært 

begrenset og vurderes derfor ikke særskilt (jf. vedlegg 3 Støyutredning, pkt.4.2). 

 

6.2 Datagrunnlag 
Kommunen har utarbeidet 2 dokumenter som er sentrale i utredningen: 

 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hammerfest kommune ferdigstilt i mai 2019.  

 Støyutredning av skuterløyper i Hammerfest, ferdigstilt i mars 2021 

Følgende data/opplysninger legges til grunn for vurdering om snøskuterløyper er/vil være vesentlig 

ulempe for hensynene definert i veilederen, samt reindrift: 

Hensyn Datagrunnlag 

Støy  Støyutredning utarbeidet av Rambøll 

 Kommunens erfaringer fra eksisterende skuterløyper 

Friluftsliv med fokus på 

vinterbruk 

 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder, tilgjengelig på 
www.kommunekart.no under Kartlagt friluftsliv. 

 Innspill/medvirkning fra lag/foreninger m.fl.  

 Kommunens erfaringer fra eksisterende skuterløyper 

 Kart over skiløyper – www.skisporet.no  

 Støyutredning 

 Aktivitetsnivå på skuterløypene 

Naturmangfold (biologisk 

mangfold) 

 www.artsdatabanken.no  
 www.naturbase.no 

 Statsforvalterens database over sensitive arter 

 Rapport “Kartlegging av naturtyper – verdisetting av biologisk 
mangfold i Hammerfest Kommune” utarbeidet i 2012 

 Opplysninger fra kommunens miljøvernrådgiver 

 Støyutredning 

 Kommunikasjon med statsforvalterens miljøvernavdeling 

 Innspill om lokale forhold fra medvirkningsprosessen 

 Aktivitetsnivå på skuterløypene 

Bolig- og hytteområder  Kartfestet informasjon 

 Kommunale arealplaner 

 Støyutredning 

 Aktivitetsnivå på skuterløypene 

Landskap  www.naturbase.no 

 Flyfoto 

Kulturminner og -miljø  Innspill fra Sametinget. Resultater av befaringene gjennomført i 
feltsesongen 2020. 

 Askeladden (kartløsningen til Riksantikvaren). 

Sikkerhet for de som 

kjører og andre 

 NVE Atlas – aktsomhetsområder og faresoner  

 Kommunens erfaringer fra eksisterende skuterløyper 

 Innspill/medvirkning fra lag/foreninger m.fl.  

Reindrift  Innspill fra statsforvalteren 

 Dialog med berørte reinbeitedistrikter 

 Reindriftens arealbrukskart i Kilden fra NIBIO/Nordatlas 

 Støyutredning 

 Kommunens erfaringer fra eksisterende skuterløyper 

http://www.kommunekart.no/
http://www.skisporet.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.naturbase.no/
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 Aktivitetsnivå på skuterløypene 

 

7 Overordnet om hensyn 

7.1 Støy 
Det ble gjennomført egen støyutredning av alle løypetraséer, der det beregnes støypåvirkning på 

bebyggelse og friluftsområder (se vedlegg 3). Støyutredningen legges til grunn for vurderingene i 

dette dokumentet.   

Støy er ikke et hensyn i seg selv, men en negativ konsekvens av skuterkjøring som vurderes opp 

mot flere hensyn (friluftsliv, naturmangfold og bolig- og hytteområder). 

 

 

7.2 Friluftsliv 
Kartleggingen og verdsettingen av friluftsområdene innenfor tidligere Hammerfest kommune ble 

gjennomført i perioden april 2018 - april 2019. Arbeidet ble gjennomført iht. Miljødirektoratets 

veileder M98-2013.  

Kartleggingen/verdsettingen legges til grunn for vurdering av friluftsliv ifm. fastsetting av 

snøskuterløyper. Innspill fra medvirkningsprosessen og kunnskap/erfaringer fra kommunens 

fagpersoner innen miljø og friluftsliv inngår også i kunnskapsgrunnlaget.  

Det er gitt føringer om at snøskuterløyper ikke bør legges i områder som i kartleggingen er verdsatt 

som A (svært viktige) eller B (viktige) friluftsområder. Det er også lagt vekt på at store, 

sammenhengende vinterfriluftområder skal holdes frie for snøskuterløyper.  

Mesteparten av arealet i kommunen ble definert som svært viktige og viktige friluftsområder. Både 
de nye og eksisterende snøskuterløypene ligger derfor i stor grad i svært viktige og viktige 
friluftslivsområder. Det er ikke mulig å legge løypene utenom disse områdene. 

 

Det må bemerkes at bakgrunnen for verdsettingen av friluftsområdene er i stor grad basert på bruk 

av områdene i sommerhalvåret. Ved utredning av konsekvenser av skuterkjøring for friluftsliv er det 

naturlig å fokusere på friluftsaktivitet i perioden desember-mai som er den normale skutersesongen i 

Hammerfest.  

 

Vinterbruk av friluftsområder i Hammerfest begrenser seg i stor grad til skiturer. Kommunen 

sporsetter noen faste skiløyper på Kvaløya. Disse kan ses på www.skisporet.no. Kommunen har 

ingen skiløyper på Sørøya og Seiland. Det er kjent at det spores noen løyper av de lokale i påsken 

og ifm. lokale arrangementer.  

 

http://www.skisporet.no/
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I kapittel 6 vurderes konsekvenser av skuterkjøring for friluftslivet konkret for hver strekning ut fra 

følgende forhold: 

 Graden av vinterbruk av friluftsområdene  

 Aktivitetsnivå på den aktuelle løypestrekningen 

 Kjente konflikter mellom snøskuterkjøring av friluftsliv knyttet til eksisterende løyper  

 

7.3 Naturmangfold 

7.3.1 Definisjon 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) omfatter all natur, og gjelder for alle 

sektorer som forvalter naturmangfold eller tar beslutninger som har konsekvenser for dette 

mangfoldet. Naturmangfoldlovens formål er at naturen med den biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at 

den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 

grunnlag for samisk kultur. 

Veileder om hensyn til naturmangfold ved planlegging av snøskuterløyper omtaler kun biologisk 

naturmangfold med spesielt fokus på større, ville dyr og fugler som kan forstyrres av skuterkjøring på 

snødekt mark. Dette kan forklares med at påvirkning fra snøskuterkjøring på landskapsmessig og 

geologisk mangfold er minimal.  

Kommunen har plikt til å utrede virkningene løypene kan ha for naturmangfoldet. Dette innebærer at 

en skal ta hensyn til naturmangfold ved etablering av løyper med tilhørende rasting. Løyper skal ikke 
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legges for nære hekkeplasser, hi, spilleplasser eller liknende, slik at det er fare for at hekking oppgis, 

eller gjennom særlig sårbare eller truede botaniske forekomster der skader på vegetasjon eller 

markdekke kan oppstå ved lite snødekke. 

7.3.2 Generelt om mulige virkninger på naturmangfoldet 

Det eksisterer fremdeles lite kunnskap om de faktiske effekter snøskuterkjøring har på mange arters 

overlevelse- og reproduksjon. For snøskuterkjøring og regler for snøskuterkjøring bør det derfor 

generelt vektlegges et føre-var-prinsipp i vurderinger av traseer, samt å unngå områder med spesiell 

betydning eller verdi. Ett enkelt motorisert fremkomstmiddel behøver isolert sett ikke å medføre noen 

skade eller ulempe, men summen av mange vil kunne utgjøre en belastning på natur og arter. I 

enkelte sårbare områder eller i leveområder for utvalgte arter bør derfor føre-var prinsippet tas i 

bruk.   

Skuterferdsel i naturen kan imidlertid medføre en rekke ulemper og skader, slike som støy og annen 

forurensning, terrengskader og vegetasjonsslitasje, samt unødig forstyrrelser på dyre- og fuglelivet. 

Vedvarende og gjentakende forstyrrelser fra skuterkjøring kan i noen tilfeller påvirke 

hekkesukksessen hos bl.a. rovfugl med nedkjøling og økt dødelighet hos egg og unger. Videre kan 

gjentakende forstyrrelser påvirke muligheten for å opprettholde et territorium. 

 Mange arter er spesielt sårbare på vinteren, grunnet dårlig tilgang på mat og harde værforhold. Den 

mest kritiske perioden for dyrelivet er tidlig på våren. På våren har dyrene lite kroppsreserver å tære 

på etter en lang og hard vinter og det er på denne tiden mange arter reproduserer seg. Mengden 

med forstyrrelser er jo også en faktor som er viktig, og som også må hensynstas mht. vurderinger av 

negative konsekvenser.   

I visse naturtyper som f.eks. myr, våtmark, sparsom og sentvoksende vegetasjon og i 

kulturlandskap, kan sporene etter motorkjøretøy bli permanente eller meget langvarige. Sensitiv 

vegetasjon i fjellet vil være typiske rabber og rygger hvor vinden får godt tak og snødekket blir tynt 

eller borte. Rabber er også slitasjesvake fordi bl.a. lavarter lett knuses og fordi det oftest er lite 

jordsmonn som beskytter planterøtter. I tillegg er evnen til gjenvekst etter slitasje dårlig fordi det er 

tørt og eksponert for kraftig vind. Skadene forsterkes ved den aksjonsradius motoriserte 

fremkomstmidler har, f.eks. ved lettere atkomst til uberørte naturområder.  Det er særlig bruk av 

kjøretøy på lite snø og over barmark som medfører slitasje og skade på terrenget ved at belter og 

kan etterlate seg merker og sår i naturen. 

 Naturtyper har mindre betydning i arbeidet med revidering av skuterløyper siden skuterkjøring i 

utgangspunktet kun berører snødekt mark. Dersom det foreligger kjennskap til forekomst av viktige 

og/eller utvalgte naturtyper eller andre sårbare naturtyper som ligger i eller i influensområde av 

skuterløyper må det vurderes om det må tas forholdsregler på våren eller på lite snødekke. Et tiltak 

vil da være å stenge utsatte traseer eller deler av aktuelle løyper. 

7.3.3 Om utvalgte arter i kommunen  

De artene som nevnes spesielt her er relativt vanlig og finnes utbredt i store deler av kommunen 

vinterstid. Flere av disse står da også på Norsk rødliste for arter som kan ha en risiko for å dø ut fra 

Norge (Norsk Rødliste, 2015). Noen arter brukes store områder til jakt, ferdsel/trekk, samt at de også 

hekker i kommunen, også i og i nærheten av områder hvor det går skuterløyper. 

7.3.3.1 Våtmarksarter  

Fugler som ankommer hekkeområder etter isløsningen vil betraktes som ikke påvirket av 

skutertrafikk og vil derfor ikke nevnes her. Dette gjelder blant annet spurvefugler og våtmarksarter. 

Enkelte andefugler, lomer, måker og andre våtmarksarter kan imidlertid ankomme åpent vann/bare 

myrområder i perioden april-mai, i perioden hvor det også er skuterkjøring i kommunens løyper. Er 

det åpent vann i nærheten av løypetraseer kan et avbøtende tiltak derfor være å stenge disse 

tidligere, eller at det ikke gis muligheter for å søke om forlenget åpning i slike områder. 
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7.3.3.2 Arter på rødlista 

Det er registrert 25 rødlistede virveldyr i (tidligere) Hammerfest kommune. Noen av disse artene 

oppholder seg vinterstid i områdene hvor løypenettet går og nevnes derfor spesielt.  

En del av forarbeidet med valg av traseer i terrenget var også å unngå å legge løyper nær kjente 

hekkelokaliteter for sårbare eller truede arter. Løypene slik de fremstår nå har hensyntatt dette. 

Oter (VU-sårbar) 

Generelt er det stor oterbestand i Finnmark (Bjørn T.H. 2000), dette gjelder også for kommunen. Oterens 

leveområde er primært langs strandsonen ved sjøen, men også ferskvann og vassdrag innpå øyene brukes av 

oteren. Det registreres jevnlig oter- og oterspor vinterstid i tettsteder og videre langs åpne vassdrag og 

bekkefar i dalfører innpå øyene. Oteren regnes som en robust art og godt vant til menneskelig aktivitet. I 

hvilken grad oteren vil påvirkes av skutertrafikk vil avhenge av flere forhold som bl.a. tilgang på ferskvann og 

tilgang på alternative områder. Det har vært skuterløyper i oterens leveområder i lang tid og det er derfor lite 

som tyder på påvirkninger på bestanden. Det legges derfor til grunn at eksisterende løypenett i liten grad vil 

påvirke bestandssituasjonen i kommunen.  

Rovfugler 

Seiland og Sørøya spesielt har en rik forekomst av rovfugl med arter som havørn (LC-livskraftig), kongeørn 

(LC), jaktfalk (NT-nær truet), vandrefalk (LC), hønsehauk (NT) tårnfalk m.fl. Bratte og utilgjengelige 

fjellområder og de steile klippene mot sjøen er viktige leve/hekkeområder for disse, men flere hekker også 

innpå øyene. Noen arter begynner territoriehevding allerede i januar og kan være sårbar for forstyrrelser fra 

aktiviteter i og rundt hekkelokaliteten, særlig i forkant av eggleggingen som skjer i månedsskiftet mars/april, 

når også skuteraktiviteten kan være høy. Mange skuterløyper går gjennom leveområder/jaktområder til 

rovfugl. Skuterkjøring og andre aktiviteter som representerer et vedvarende og repeterende element i reir- 

eller leveområder kan i noen tilfeller påvirke hekkesuksessen. Løypetraseer nærmere enn 1000 m fra kjente 

reirlokaliteter og med direkte innsyn er flyttet eller fjernet i forslaget til løypetraséer. Det vurderes derfor at 

skutertrafikken i kommunen ikke påvirke rovfuglbestandene i vesentlig grad, under forutsetning av at 

skutertrafikken følger løypetrassene. 

Li- og fjellrype 

Li- og fjellrype er utbredt og vanlig i hele kommunen, særlig fjellrype som finnes i store deler av fjellområdene 

hvor løypenettet finnes. Artene var på rødlista (NT-nær truet) pga. stor bestandsnedgang (rundt 50 %) for 

siste 10-årsperiode. Nylig ble de imidlertid vurdert som livskraftig og tatt ut av rødlista. Skutertrafikk kan 

imidlertid trolig påvirke hvis de går gjennom viktige habitater for fjell- og lirype. Typiske områder vil være 

dalfører og skjermede områder med bjørkeskog som strekker seg inn i fjellet. I hvilken grad rypebestanden vil 

påvirkes av skutertrafikk er usikkert, men jevnlige og repeterende forstyrrelser kan påvirke rypa negativt. 

Rypehabitater og leveområder for rype finnes i hele kommunen og det er derfor vanskelig å peke på spesielt 

viktige områder når det gjelder løypevurderingene. Grunnet relativt lav aktivitet i skuterløypene vurderes det 

derfor at skutertrafikk i kommunen ikke vil påvirke rypebestanden i vesentlig grad. 

Hare 

Hare er på rødlista (NT), men er vanlig og utbredt på hele Seiland og Sørøya. Spesielt Sørøya er kjent som 

harerik, men det er også store svingninger i bestandstettheten fra år til år. Det er ingenting som tyder på at 

eksisterende løyper og kjøring på disse har påvirket bestandssituasjon i kommunen. Det vurderes derfor at 

skutertrafikk i kommunen ikke vil påvirke harebestanden i vesentlig grad. 

7.3.4 Generelle vurderinger av skutertraseene 

Det er 5 verneområder i kommunen og ingen av løypene berører eller krysser disse områdene. Heller ikke 

foreslåtte verneområder eller statlig sikra friluftsområder i kommunen vil bli direkte berørt. I noen deler av 

kommunen og spesielt på Sørøya og Seiland vil arter som bl.a. havørn, kongeørn, jaktfalk, vandrefalk, samt 
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hønsehauk og fjellvåk ha en sårbar periode mellom januar og mai, med en varsomhetssone på opptil 1500 fra 

reirlokaliteten i sitt funksjonsområde. Allerede fra januar begynner noen fuglearter (rovfugl) å oppsøke 

hekkeplassene, og kjøring kan bidra til forstyrrelser og påvirke hekkesukksessen. Det var derfor av betydning 

å unngå løypetraseer innenfor varsomhetssonen rundt kjente hekkelokaliteter. 

Vassdragene er funksjonsområder for en rekke vann- og våtmarksarter. Dette er vurdert til å ha mindre 

betydning siden skuterkjøring kun berører områdene på vinteren når vassdragene er is- og snødekte. Derfor 

vil vannøkosystemene ikke påvirkes i betydelig grad. Sikker isføring legger også en naturlig begrensing når 

kjøring med snøskuter i disse områdene kan foregå.   

Ved tynt snødekke kan kjøring over myrområder og bare rabber kunne gjøre skade på vegetasjonen i utvalgte 

områder. Ved tynt snødekke bør derfor utsatte løypeområder vurderes å stenges for å unngå terrengskade. 

7.3.5 Vurderinger etter §§8-12 

Kommunen har benyttet tilgjengelige databaser som Naturbase og Artsdatabankens artskart, samt 

tilgang til informasjon om sensitive arter som er unntatt offentlighet. Videre har vi tatt opp temaet 

med Statsforvalterens miljøavdeling. Miljødirektoratets veileder av 27.april 2016, om naturmangfold 

og planlegging av snøskutertraseer er også lagt til grunn i vurderingene av de ulike løypene. Der det 

er kunnskap tilgjengelig om arter og naturtyper etc., er løypene lagt slik at de ikke er i konflikt med 

viktige funksjonsområdet og anbefalte minimumsavstander (jamfør tabell side 3 i veilederen). 

Det følger av naturmangfoldloven § 7 at de miljørettslige prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn 

ved utøving av offentlig myndighet. Ved fastsetting av snøskuterløyper vurderes §§ 8 til 10 som 

spesielt relevante.  

§ 8 (Kunnskapsgrunnlaget)  

Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget gir tilstrekkelig oversikt over naturmangfoldet og dets tilstand 

innenfor influensområdene langs løypetraséene for å kunne vurdere effekter av snøskuterkjøring på 

naturmangfoldet. Aktivitetsnivå på snøskuterløypene er generelt lavt, slik at negative effekter av 

snøskuterkjøring på naturmangfoldet vil være begrenset. Hensyn til arter i tabell 1 i Miljødirektoratets 

veileder av 27.april, er vurdert i gjeldende løypeforslag ved at løyper er lagt utenfor anbefalte 

minimumsavstander til kjente funksjonsområder. 

§ 9 (Føre-var prinsippet) 

Det vurderes ikke som nødvendig å ta i bruk føre-var prinsippet ved fastsetting av snøskuterløypene 

slik de er foreslått nå. Kunnskap om naturmangfoldet og virkninger som skuterløyper kan ha på 

naturmangfoldet vurderes som tilstrekkelig.  

§ 10 (Økosystemtilnærming og samlet belastning) 

Snøskuterløypene ligger hovedsakelig i områder med svært liten aktivitet/få inngrep. Det vurderes 

som lite sannsynlig at det samme naturmangfoldet påvirkes negativt av andre tiltak/aktiviteter enn 

kjøring med snøskuter. Ved beregning av støy ifm. snøskuterkjøring er det tatt hensyn til fly- og 

vegtrafikkstøy, der dette er relevant. 

 

7.4 Bolig- og hytteområder 
Her vurderes først og fremst støyvirkninger fra skuterløyper på bebyggelse. Utsatte områder 

kommenteres for hver løype, og avbøtende tiltak anbefales.  

 

7.5 Landskap 
Løype nummer 20 – 29 er spredt på tre øyer - Kvaløya, Sørøya og Seiland. Landskapet på Kvaløya 

består for det meste av avrundede, skogløse fjell. På Sørøya er det grønt og frodig, men det finnes 

nesten ikke trær der. Her er mye stein og bratte fjell. På Seiland er det opprettet nasjonalpark og 
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området dekker et areal på 316 km2. Karakteristisk for landskapet er fjordarmer i fjellplatåer med 

breer og enkelte tinder, og bjørkeskog i beskyttede områder.  

Landskapspåvirkning og visuell forurensing må veies opp mot hensynet til sikkerhet, hvor sikkerhet 

skal veie tyngst (eks. åskam vs. dalbunn). I visse naturtyper som f.eks. myr, våtmark, sparsom og 

sentvoksende vegetasjon og i kulturlandskap, kan sporene etter motorkjøretøy bli permanente eller 

meget langvarige. Sensitiv vegetasjon i fjellet vil være typiske rabber og rygger hvor vinden får godt 

tak og snødekket blir tynt eller borte. Rabber er også slitasjesvake fordi bl.a. lavarter lett knuses og 

fordi det oftest er lite jordsmonn som beskytter planterøtter. I tillegg er evnen til gjenvekst etter 

slitasje dårlig fordi det er tørt og eksponert for kraftig vind. Skadene forsterkes ved den 

aksjonsradius motoriserte fremkomstmidler har, f.eks. ved lettere atkomst til uberørte naturområder.  

Det er særlig bruk av kjøretøy på lite snø og over barmark som medfører slitasje og skade på 

terrenget ved at belter og kan etterlate seg merker og sår i naturen. Ved lite snødekke bør derfor 

utsatte traseer vurderes stengt. Videre har kommunen lagt til grunn at løypene så langt som mulig er 

lagt slik at de er minst mulig eksponert og minst synlig i terrenget. Ved siden av hensyn til snødekke 

er løypetraseene av den grunn i liten grad lagt langs ås- og fjellrygger, men i hovedsak nede i 

terrenget der hvor også hensynet til skredsikkerhet er ivaretatt. 

 

7.6 Kulturminner og kulturmiljø 
Det skal i nødvendig grad sikres at løypenettet ikke kommer i konflikt med kulturminner.  

Kulturminnene i Vest Finnmark er i stor grad konsentrert nært kysten. De fleste kjente kulturminner ligger 

innenfor 100 metersbeltet langs sjøen. Det er tufter fra steinalder, spekkovner fra hvalfangst, torvuttak og 

krigsminner. Mange av disse er registrert, men en del kjenner vi bare til fra muntlige kilder.  

Det finnes spredte kulturminner inne på fjellet også som kjøttgjemmer, bogastiller og krigsminner, men disse 

er sjeldne og dårlig kartlagt.  

Snøskuterkjøring er en vinteraktivitet som i all hovedsak foregår inne i fjellområdene, mens de fleste 

kulturminner befinner seg ved kysten. På grunn av generelt lav konsentrasjon av kulturminner i 

fjellområdene og vinterbruk som foregår på snødekt mark, vurderes konfliktnivå mellom skuterløyper 

og kulturminner til å være relativt lavt.  

Det gis en vurdering av mulige konflikter med kjente kulturminner og kulturmiljø for hver enkel løype. 

 

7.7 Sikkerhet for de som kjører og andre 
Det er kommunen som er ansvarlig for sikkerheten på åpne snøskuterløyper.  

Kommunen bør unngå å legge løype i terreng >30 grader og utløpsområder for skred jf. NGIs 

skredkart. Det må også tas hensyn til usikker is, siktforhold, værutsatte områder og fare for 

påkjøringsfarlige objekter.  

Hammerfest kommune har benyttet aktsomhetskart for snøskred, jord/flomskred (sørpeskred) og 

steinsprang (NVE atlas) for å finne bratt og skreutsatt terreng. Enkelte områder som er markert i kart 

som utløpsområder for skred kan vare relativt trygge under normale forhold, men skredutsatt under 

særlige dårlige og ustabile forhold.  

Det er generelt mye skredfare i kommunen. Dette gjelder spesielt Sørøya og Seiland. Skredutsatte 

områder kommenteres for hver løype. Det anbefales å legge om løypen utenfor skredutsatte 

områder, der dette er mulig.   

Fare for påkjøringsfarlige objekter kommenteres for hver løype. 

Råk og is vil kunne forekomme hele sesongen, og spesielt ved inn- og utos på innsjøer. Kommunen 

vurderer forholdene fortløpende. Ved fare vil ferdsel på enkelte vann begrenses og mulige 

fareområder merkes.  
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7.8 Reindrift 
Snøskuterløyper skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. Løyper som virker inn 

på reindriftens særverdiområder og minimumsområder vil normalt anses for å være til vesentlig 

skade eller ulempe for reindrift. Med særverdiområder menes flyttlei, brunstland, kalvingsland, 

sentrale luftingsområder, samt områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakting. 

Minimumsbeiter er det årstidsbeitet som begrenser distriktets reintall. Kommunen skal ta hensyn til 

viktige vinterbeiteområder. 

Et stilles krav til dialog med berørte reinbeitedistrikter for å sikre seg uttyllende informasjon. Det 

redegjøres for dialog med reinbeitedistriktene i pkt.5.3. 

Som kunnskapsgrunnlag benyttes NIBIO sin offentlig tilgjengelige kartinformasjon om arealbruk i 

reindrifta (www.kilden.nibio.no). Bruk av reindriftsområder og virkninger fra skuterløypene beskrives 

under hver løype.  

8 Utredning av løypetraséer 

8.1 Utredningsmetodikk  
Hver løypetrasé presenteres med et oversiktsbilde, der den aktuelle løypen er uthevet. Løypen vises 

med følgende fargekoder: 

 
Andre løypetraseer innenfor kartutsnittet vises med de samme fargekodene, men med stiplet linje. 

 

Følgende hensyn vurderes for hver løypetrasé:  

 Reindrift 

 Friluftsliv (vinterbruk) 

 Naturmangfold (biologisk mangfold) 

 Bolig- og hytteområder 

 Landskap 

 Kulturminner og -miljø 

 Sikkerhet for de som kjører og andre 

 

Det redegjøres også for status mht. samtykke fra grunneiere innenfor den aktuelle løypetraseen.  

Støy er ikke et hensyn i seg selv, men en negativ konsekvens av skuterkjøring som vurderes opp 

mot flere hensyn (friluftsliv, naturmangfold og bolig- og hytteområder). 

Det er kun nye strekninger eller strekningene som foreslås videreført som utredes. Strekningene 

som foreslås nedlagt utredes ikke. 

 

For å begrense rapportens omfang, fokuseres det på områder/strekninger innenfor løypene der det 

kan oppstå konflikter med forskjellige hensyn. Disse områdene vises og vurderes spesielt.  

Anbefalingene oppsummeres i siste punkt. 

 

  

http://www.kilden.nibio.no/
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8.2 Løype 20 Forsøl - Blåhukerten.  

Avstikkere til Storbukt, Kultfjellvannet, Storvika og Risvåg. 

 

8.2.1 Reindrift 

Løype 20 er innenfor reinbeitedistrikt 20, Fàlà/Kvaløya. Reinbeitedistrikt 20 har sommerbeite på 

Kvaløya i perioden mai-september. 

Ifølge Nordatlas ligger en del av løypen i området for gjerder og anlegg, flyttlei, trekklei, område for 

sommerbeite - sentrale høyereliggende områder og vårbeite - okse og simlebeiteland.  

Distriktet har ingen merknader til eksisterende løyper. Det har ikke vært konflikter mellom 

skuterkjøring og reindrift. Distriktet har ikke hatt behov for å stenge løypene. Ved stenging av 

løypene så har det vært kommunen selv som har tatt initiativ til dette. Distriktet har ikke kommet med 

konkrete tilbakemeldinger på nye løyper.  

Ut fra tilbakemeldingen fra distriktet vurderes det at det generelt er ingen konflikt mellom 

skuterløyper og reindrift. Det vurderes at bruk av både eksisterende og nye løyper på Kvaløya ikke 

vil være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. 

8.2.2 Friluftsliv 

Løypestart er ved Forsøl skole/fotballbane, i utkanten av svært viktig friluftslivsområde (særlig 

kvalitetsområde). Løypen legges om her for å unngå leke- og rekreasjonsområde ifm. skolen og 

fotballbanen. Løypen krysser videre viktig friluftsområde (nærturterreng). Løypen berører også et 

viktig friluftslivsområde - strandsone med tilhørende sjø og vassdrag rundt Kvalfjorden. Løypen 

ligger ellers i viktig friluftslivsområde – marka.  

Vinterbruk av friluftsområdene rundt skuterløypen består av skiløype som starter i Fuglenesdalen og 

går helt til Svartfjellet. Skuterløypen går på østsiden av skiløypen mellom Fuglenesdalen og 

Glimmevannet. Stort sett er det god avstand mellom skuterløypen og skiløypen, i overkant av 1 km, 

med unntak av området ved Langvannet.    
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Ved Langvannet går 

skiløypen i kanten på 

støysonen rundt 

skuterløypen.  

 

Det er relativt lav 

aktivitet både i 

skiløypen og i 

skuterløypen. Skiløypen 

merkes med 

bambusstikker. Det er 

ikke registrert konflikter 

mellom ski og skuter i 

dette området. Det 

vurderes at det ikke er 

nødvendig med 

avbøtende tiltak.  

Skiløype (med rødt) og skuterløype ved Langvannet (med støysone) 

Det er ingen kjente konflikter mellom friluftsliv og skuterkjøring i området.  

Det vurderes at løypen ikke vil ha vesentlige negative virkninger på friluftslivet.   

8.2.3 Naturmangfold  

Løypen går for det meste i “høyfjellsterreng” med lite artsmangfold, og vanligvis gode snøforhold i 

skutersesongen. Fjellrypeterreng finnes innpå hele øya, samt at lirype oppholder seg i bjørkekratt og 

skog i de nedre delene av noen løypetraseer. Rovfugl opptrer også på øya, men ingen kjente 

hekkelokaliteter er registrert i nærheten av løypetraseene. Løypene går også over vann som 

fungerer som beite/hekkeområder for både lomer, ender og vadefugl. Imidlertid ankommer de 

aktuelle arter områdene etter skutersesongen.  

Bruk av skuterløypen vurderes til å ikke ha noen vesentlige negative virkninger for biologisk 

mangfold. 

8.2.4 Bolig- og hytteområder 

 

 

Løypestart i Forsøl er rett over et 

boligområde og skole. Støyutredningen 

viser at ingen støyfølsomme bygg ligger i 

støysonen fra skuterløypen. 2 mindre bygg 

inngår i støysonen, men disse er ikke 

oppholdsbygg. 

 

Det anbefales allikevel å redusere 

fartsgrense på startdelen av løypen til 30 

km/h, siden løypen ligger nært bebyggelse.  

Støysonekart Forsøl  

 

8.2.5 Landskap 

Løypetraseene er overveiende nede i terrengformasjoner og representerer ikke noen utfordringer 

mht. synlighet eller områder med tynt snødekke. 
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8.2.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert noen konflikter mellom skuterløypene og kjente kulturminner/kulturmiljø.  

8.2.7 Sikkerhet for de som kjører og andre 

8.2.7.1 Skredfare 

 

Oversiktskart - områder med skredfare på løype 20 (merket med rød sirkel) 

Grytavannet 

 

Her har det gått mindre skred, men aldri 

ut på vannet.  

 

Det foreslås allikevel å legge om løypen 

til østsiden av vannet for å unngå 

aktsomhetssonen for snøskred. 

 

Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang ved 
Grytavannet 

 

Dobbelvannene/Mellomskaret 
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Løypen går gjennom 

utløpsområde for 

snøskred/steinsprang.  

Det er ikke mulig å 

legge om hele 

strekningen utenfor 

aktsomhetsområdene. 

Løypen bør allikevel 

legges om der det er 

mulig (ned til 

Dobbelvannene) for å 

redusere skredfaren 

totalt sett. Løypen må 

stenges ved skredfare 

på de fortsatt utsatte 

strekningene. 
Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang ved Dobbelvannene/Mellomskaret 

Storvikvannet 

 

En liten del av løypen går gjennom 

utløpsområdet for snøskred. 

  

Det har gått skred her tidligere, men aldri ut 

på vannet.  

 

Det er ikke mulig å flytte løypen for å unngå 

aktsomhetsområde.  

 

Løypen må stenges ved skredfare. 

Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang ved 
Storvikvannet 

 

Rennervannene 

 

Løypen går gjennom utløpsområdet for 

snøskred. 

 

Det er ikke registrert snøskred i området. 

 

Det er ikke mulig å flytte løypen for å unngå 

aktsomhetsområde.  

 

Løypen må stenges ved skredfare. 

Aktsomhetskart for snøskred ved Rennervannene 
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8.2.7.2 Kryssing av veg 

Skuterløypen krysser fylkesveg 391. For å krysse veien på en forsvarlig måte må det skiltes på 

begge sider av veien. SVV skilter ikke overgangen på veien.  

8.2.8 Samtykke fra grunneiere 

Antall grunneiere 18. 

Samtykker – 18 grunneiere hvorav 4 er stilltiende samtykke.  

Samtykker ikke – 0 grunneiere.  

8.2.9 Oppsummering/anbefalinger 

1. Fartsgrensen settes til 30 km/h i Forsøl område. 

2. Løypen bør legges om ved Grytavannet og dobbelvannene for å unngå aktsomhetsområder for 

snøskred. 

3. Løypestrekninger som kan være utsatt for skredfare må stenges etter nærmere vurdering.  

4. Det må settes opp skilt på begge sider på fylkesveg 391 ifm. kryssing.  
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8.3 Løype 21 Holmvannet - Indrefjorddalen, Mollstrand og Bekkeli       

 

8.3.1 Reindrift 

Løype 21 er innenfor reinbeitedistrikt 20, Fàlà/Kvaløya. Reinbeitedistrikt 20 har sommerbeite på 

Kvaløya i perioden mai-september. 

Ifølge reindriftskart ligger en del av løypen i området for flyttlei, høstbeite - tidlig høstland, 

sommerbeite - sentrale høyereliggende områder, trekklei, vårbeite - okse og simlebeiteland og 

vårbeite - kalvings og tidlig vårland.  

Innenfor denne løypen er det to oppsamlingsområder hvor reinen samles midlertidig under 

innsamling til flytting, kalvemerking, skilling eller slakt. Løypen krysser viktige naturlige trekk mellom 

beiteområder og forbi passasjer, der reinen trekker. Det er lengre leier eller traséer i terrenget hvor 

det er flyttlei, der reinen drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. Hele området er vårbeite og 

hvor hoveddelen av simleflokken oppholder seg i kalvings –og pregningsperioden.  

Distriktet har ingen merknader til eksisterende løyper. Det har ikke vært konflikter mellom 

skuterkjøring og reindrift. Distriktet har ikke hatt behov for å stenge løypene. Ved stenging av 

løypene så har det vært kommunen selv som har tatt initiativ til dette. Distriktet har ikke kommet med 

konkrete tilbakemeldinger på nye løyper.  

Ut fra tilbakemeldingen fra distriktet vurderes det at det generelt er ingen konflikt mellom 

skuterløyper og reindrift. Det vurderes at bruk av både eksisterende og nye løyper på Kvaløya ikke 

vil være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. 

8.3.2 Friluftsliv 

Løypestart i Bekkeli ligger innenfor viktig friluftsområde – utfartsområde.  Løypen krysser videre et 

svært viktig friluftslivsområde – nærturterreng som strekker seg frem til Indrefjorddalen. Ellers ligger 

løypen i et viktig friluftslivsområde – marka.  

Løype 21 ligger sør for skiløypene i Hammerfest/Rypefjord området. Skiløypene berøres hverken av 

skuterløypen eller støysonen.  

Skuterløypen krysser imidlertid skiløypen som går fra Fuglenesdalen til Svartfjellet i Lássesvárri 

området. Dette er det eneste berøringspunktet mellom skiløyper og løype 21.  
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Krysningspunktene mellom skiløypen og den gamle og den nye skuterløypetraséen.  

Bildet over viser hvor skiløypen som går fra Forsølveien til Svartfjellet krysser skuterløypen. 

Skiløypen vises med blå farge. Den røde markeringen viser krysningspunkt med skuterløypen som 

foreslås nedlagt, mens den grønne markeringen viser fremtidig krysningspunkt med den nye 

skuterløypen.  

Skiløypen fra Forsølveien til Svartfjellet er merket med bambusstikker, for å skille løypen fra 

skuterløype 21. Det er ingen kjente konflikter ifm. dagens krysningspunkt, og det er sjelden skutere 

forviller seg i skiløypen. Aktivitetsnivå både i skiløypen og i skuterløypen er relativt lavt. Det vurderes 

ikke som nødvendig med avbøtende tiltak i form av skilting/lavere fartsgrense.   

Det vurderes at løypen ikke vil ha vesentlige negative virkninger på friluftslivet.   

8.3.3 Naturmangfold 

Ved Saragammvannet er det registret flere hekkende arter, bl.a. smålom, fiskemåke og andre 

våtmarksarter, men disse ankommer etter snøskutersesongen.  

Det er ikke registrert noen konflikter med biologisk mangfold, hverken på løypetraséen eller innenfor 

støysonen.  

Bruk av skuterløypen vurderes til å ikke ha noen vesentlige negative virkninger for biologisk 

mangfold. 

8.3.4 Bolig- og hytteområder 

Eksisterende bebyggelse 

Ingen boliger berøres av støysonen til skuterløypen.  

Det er 1 garasje/uthus i Bekkeli som ligger innenfor gul støysone. Det er vurderes at avbøtende tiltak 

for dette er ikke nødvendig.  Det anbefales allikevel å sette fartsgrense til 30km/h ved oppstart av 

løypen av hensyn til bebyggelse. 
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På Mollstrand ble det lagt til grunn 

for støyutredningen at løypen 

følger traktorvegen som går forbi 

en fritidsbolig, tett innpå garasjen. 

Fritidsboligen ligger 10 meter fra 

skuterløypen og havnet da i rød 

støysone som vist på bildet til 

venstre.  

 

Skuterløypen ble endret noe i 

ettertid og er lagt ca. 20 meter fra 

fritidsboligen. Fritidsboligen vil 

allikevel bli berørt av støysonen.  

 

  

Støysonen rundt skuterløypen på Mollstrand 

 

Denne løypestrekningen er ny, slik at det ikke finnes konkrete tall på aktivitet i dette området. Ut fra 

aktivitet generelt på løype 21 antas det at aktiviteten i dette område vil være lav og ligge på 2-4 

skuterpasseringer per dag. Det anbefales allikevel at fartsgrense på startdelen av løypen settes ned 

til 30 km/h.  

Planlagt bebyggelse 

Kirkegården i Indrefjorddalen ligger utenfor 

støysonen til skuterløypen. Dette gjelder også 

planlagt utvidelse av kirkegården i KDP for 

Hammerfest og Rypefjord. 

 

Skuterløypen følger den sørlige avgrensningen av 

planlagt boligfelt B24 i KDP for Hammerfest og 

Rypefjord. Mindre deler av boligfeltet vil bli berørt av 

støysonen. Det må tas hensyn til støy fra 

skuterløypen ved ev. planlegging av boligfeltet. 

 

  

Skuterløype og arealavsetningene i KDP 

 

8.3.5 Landskap 

Ingen vesentlige eksponeringer i terrenget.  
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8.3.6 Kulturminner og kulturmiljø 

 

Ved oppstart fra Mollstrand 

krysser planlagt løypetrasé 

et registrert kulturminne. 

Både det berørte 

kulturminnet og det som 

ligger øst for løypetraséen er 

i Askeladden database 

registrert som torvuttak. 

Sametinget er oppgitt som 

ansvarlig organisasjon. 

Vernestatus på begge 

kulturminnene er uavklart. 

Det anbefales å endre 

løypetraséen slik at den ikke 

berører registrerte 

kulturminner. 
Kulturminner i Mollstrand område 

 

8.3.7 Sikkerhet for de som kjører og andre 

8.3.7.1 Skredfare 

 

Oversiktskart - områder med skredfare på løype 21 (merket med rød sirkel) 

 

 

 

 

 

 

Indrefjorddalen 



 

 

Dokumenttittel – undertittel 
 

www.hammerfest.kommune.no 

 

28 

 

Skredfare i Indrefjorddalen er kartlagt av 

NGI både gjennom nasjonal kartlegging 

(lysbrune felt) og lokal kartlegging ifm. 

revisjon av KDP for Hammerfest og 

Rypefjord (mørkebrune felt). 

Løypestart/-slutt i Indrefjorddalen ligger 

innenfor aktsomhetskartet for snøskred, 

steinsprang og jord- og flomskred. Ingen 

kjente skredhendelser i området. Det er 

per i dag ikke mulig med alternativ 

lokalisering av løypen på denne 

strekningen. Løypen må stenges ved 

skredfare.  

 
Snøskuterløype og skredfare i Indrefjorddalen.  

 

Første delen av eksisterende løype fra Ørntindveien som går gjennom Østerdalen ligger innenfor 

aktsomhetskartet for snøskred og steinsprang. Det går ofte mindre snøskred i området, og løypen 

har tidligere blitt tilpasset for å unngå mest utsatte områder. Løypetraséen kan ikke endres for å 

unngå konflikt med aktsomhetskartet. Løypen må stenges ved skredfare. Den nye løypen som 

starter lenger sør fra Ørntindveien vil være alternativ løype ved ev. stenging. 

Trangskaret – Nedre Olavannet 

 

Dette område er ikke kartlagt nærmere 

og omfattes kun av aktsomhetskartene 

for snøskred (rød farge), steinsprang 

(svart farge) og jord- og flomskred (felt 

med brune prikker). 

Flere steder går løypen gjennom 

utløpsområdet for snøskred. Ingen 

kjente skredhendelser i området. Bratt 

terreng i kløfta, kan være særdeles 

vanskelig å kjøre når det er isete og mye 

fokksnø. Har vært stengt ved noen 

anledninger pga. vanskelige 

kjøreforhold. Da har det også blitt stengt 

for videre kjøring fra Bekkeli. Det er ikke 

mulig å tilpasse løypen, og denne må 

stenges ved skredfare/vanskelige 

kjøreforhold. Den foreslåtte traséen fra 

Mollstrand vil være alternativet når de 

utsatte traséene stenges.  

Snøskuterløype og skredfare i Trangskaret/Nedre 
Olavannet. 
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Djupdalen 

 

Løypen mellom Indrefjorddalen og Bekkeli 

går gjennom et mindre aktsomhetsområde 

for snø og steinsprang iht. NGIs nasjonale 

kartlegging. Det er ikke registrert 

skredhendelser i dette området. Det er ikke 

mulig å legge om løypen for å unngå 

aktsomhetsområde for skred. 

Løypestrekningen må stenges ved 

skredfare etter nærmere vurdering. 

Foreslått løypetrasé fra Mollstrand vil være 

alternativet ved ev. stenging. 
Snøskuterløype og skredfare i Djupdalen 

 

8.3.7.2 Drikkevannskilder 

Saragamvannet, Nedre Olavann og Øvre Olavann er drikkevannskilder. Rasting på disse vannene er 

derfor ikke anbefalt. 

8.3.7.3 Annen fare 

Løypetraséen mellom Indrefjorddalen og Bekkeli (spesielt Østerdalen) går i bratt terreng og kan 

være utfordrende, spesielt for kjøring med slede. Dette er imidlertid en snørik trasé som har lang 

bruksperiode.  

Deler av traséen mellom Mollstrand og Øvre Olavann følger en gammel telefonlinje. Restene av 

telefonlinjen kan utgjøre påkjøringsfare for snøskutere. Disse må enten fjernes eller merkes der 

traseen vil passere stolper med bardunsikring. 

 

8.3.8 Samtykke fra grunneiere 

Antall grunneiere 4.  

Samtykker – 4 grunneiere, hvorav 0 er stilltiende samtykke.  

Samtykker ikke – 0 grunneiere.  

 

8.3.9 Oppsummering/anbefalinger 

1. Fartsgrensen settes til 30 km/h i Mollstrand område og i Bekkeli av hensyn til bebyggelse.   

2. Løypen i Mollstrand område justeres slik at den ikke berører kulturminnene (torvuttak).  

3. Løypestrekninger som kan være utsatt for skredfare må stenges etter nærmere vurdering.  

4. Det skal ikke tillates rasting på vannene som inngår i nedslagsfelt for drikkevann. Dette gjelder 

Saragamvannet, Nedre Olavann og Øvre Olavann. 

5. Restene av en gammel telefonlinje langs traséen mellom Mollstrand og Øvre Olavann 

representerer påkjøringsfare og må enten fjernes eller merkes/sikres.   
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8.4 Løype 22 Kjerringholmen – Eidvågen.  

Avstikkere til Survika, Kristinehamn og Kvistnes. 

 

8.4.1 Reindrift  

Løype 22 er innenfor reinbeitedistrikt 24B, Sievju/Seiland øst. Distriktet benytter hele nordre Seiland 

som beite for rein i perioden april/oktober. 

Ifølge reindriftskartene ligger en del av løypen i området for flyttlei, gjerder og anlegg 

oppsamlingsområde, vårbeite - kalvings- og vårland, sommerbeite - sentrale høyereliggende 

områder, sommerbeite - lavere liggende sommerland, høstbeite - tidlig høstland og transport. 

Distrikt 24 b Seiland ønsker ikke etablering av nye skuterløyper utover eksisterende. De mener at 

utvidelse av løypenettet vil føre til større uroligheter for rein i distriktet. Distriktet foreslår at dagens 

løypenett opprettholdes. 

Store deler av skutersesongen vurderes som uproblematisk mht. reindrift. Fra april, når rein kommer 

til område, kan bruk av skuterløypene ha negative virkninger for reindrift. Det er ikke registrert 

tidligere konflikter mellom skuterkjøring og reindrift i tilknytning til eksisterende løyper. Ny løype 

mellom Kjerringholmen og Survika bør vurderes stengt tidligere i samråd med distriktet, når rein 

kommer til området.  

8.4.2 Friluftsliv 

Det er ikke registrert vinterbruk av friluftsområder rundt skuterløypen. Det er ingen kjente konflikter 

mellom friluftsliv og skuterkjøring i området.  

Det vurderes at løypen ikke vil ha vesentlige negative virkninger på friluftslivet.   

8.4.3 Naturmangfold 

Kjerringholmen (IDBA00006639) like utenfor løypestart er et funksjonsområde for flere arter, bl.a. 

som hekkeområde for fiskemåke og svartbak. Området vil ikke påvirkes av skutertrafikk. 
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Løypa går også ned til Indre Survika, og 

berører utvalgte naturtyper slåttemark g 

slåttemyr som er registrert i Naturbase 

(ID:BN00088197/BN00088200). 

Lokaliteten ble vurdert som verdifull 

under kulturlandskapsundersøkelsen i 

1993 (Alm et al., 1993), særlig på grunn 

av myrslått med kontinuitet. Denne 

løypestrekningen har svært lav trafikk. 

Det vurderes at løypen ikke vil ha 

vesentlige negative konsekvenser for 

verneverdiene ved snødekke. 

Utvalgte naturtyper i Survika 

 

Løypen berører også område med verdifullt kulturlandskap i Survika. Dette beskrives i punkt 8.4.5. 

Løypetraseen fra Kjerringholmen og til Eidvågeidet går over Tyvvannet og Eidevannet, hvor arter 

som bl.a. fiskemåke, krykkje, sangsvane stor og smålom er registrert. Artene bruker vannet fra tiden 

etter at isen begynner å gå opp.  

Eidvågeidet er et viktig myr/heiområde for en rekke arter, bl.a. vadefugler, andefugler, terner m.fl. 

Området er også et viktig viltområde for lirype og hare. 

Eidvågbotn (ID: BA00006650) er et viktig rasteområde (strandsonen) for vadefugler, måkefugl som 

krykkjer og fiskemåke samt andefugler (ærfugl) og grågås. Oter er også registrert i dette området. 

Området vil ikke påvirkes av betydning da løypa går et stykke fra fjæresonen og innenfor bilveien. 

I myrområdene langs løypa er det registrert flere rødlistearter, bl.a. storspove (VU-sårbar). Disse 

ankommer imidlertid hekkeplassene etter skutersesongen. Området er også viktige viltområder for 

lirype og hare. 

Påvirkningen på biologisk mangfold vurderes som liten ved kjøring i løypa på godt snødekke. 

8.4.4 Bolig- og hytteområder 

Survika 

 

1 fritidsbolig og 2 mindre bygg 

(ikke oppholds bygg) ligger 

innenfor gul støysone fra 

skuterløypen. 

 

Aktiviteten i løypen er svært lav, 

slik at støypåvirkningen vil ikke 

ha vesentlige negative 

konsekvenser. Det vurderes at 

det ikke er behov for 

støyreduserende tiltak.  
Støysonekart rundt skuterløypen i Survika 

 

 

Kjerringholmen 
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Iht. støykartet blir 4 bygg berørt av 

støysonen. 

 

Løypetraséen som utredes nå avviker noe 

fra traséene som ble lagt til grunn ed 

utarbeidelse av støyutredningen.  

 

Ved dagens trasé vil kun 1 bygning inngå i 

gul støysone, og dette er terminalbygget 

på kaien (rød sirkel på bildet).  

 

Det er ikke nødvendig med avbøtende 

tiltak i dette området mht. støy.  
Støysonekart rundt skuterløypen i Kjerringsholmen 

 

Kvistnesfjord 

 

Iht. støykartet ligger 1 fritidsbolig i 

rød støysone fra skuterløypen. 

Løypetraséen som ble lagt til 

grunn for støyutredningen gikk tett 

inntil fritidsboligen. Traséen som 

ligger til grunn for denne 

utredningen ligger ca. 30 meter fra 

fritidsboligen, slik at den vil ligge i 

gul støysone.  

Løypen brukes av hytteeiere i 

området og fungerer godt. 

Aktiviteten på løypen er lav. Det 

vurderes at støypåvirkningen ikke 

vil ha vesentlige negative 

konsekvenser og at det ikke er 

behov for støyreduserende tiltak. 
Støysonekart rundt skuterløypen i Kjerringsholmen 

 

Kristinehamn 

 

Iht. støykartet ligger 1 landbruksbygning i 

rød støysone og 1 bolig i gul støysone fra 

skuterløypen.  

 

Aktiviteten på løypen er lav. Det vurderes at 

støypåvirkningen ikke vil ha vesentlige 

negative konsekvenser og at det ikke er 

behov for støyreduserende tiltak. 

Støysonekart rundt skuterløypen i Kristinehamn  
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Eidvågen 

 

Iht. støykartet ligger 1 fritidsbolig i gul 

støysone fra skuterløypen.  

 

Det anbefales at fartsgrensen settes til 30 

km/h gjennom Eidvågen for å redusere 

støyvirkningene fra skuterløypen. 

Støysonekart rundt skuterløypen i Eidvågen 

 

8.4.5 Landskap 

Survika – kulturlandskap 

 

Begge løypene gå gjennom et 

større område området som er 

definert som verdifullt 

kulturlandskap.  

 

Det er ikke mulig å flyte løypen 

utenom dette området. Det 

vurderes at skuterløypen ikke vil 

ha vesentlige negative 

konsekvenser for områdets verdi 

som kulturlandskap.  

Område med verdifullt landskap i Survika 

 

Ellers er det ingen spesielle utfordringer mht. landskap. Løypen er lagt hensynsfullt i terrenget, men 

vil være synlig fra vei på enkelte strekk. 

8.4.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Survika - kulturminner 

 

Eksisterende skuterløype går 

gjennom automatisk fredet 

kulturminne av type bosetning-

aktivitetsområde.  

 

Sametinget har befart området og 

ber Hammerfest kommune påse at 

skuterløypen går godt utenom disse 

kulturminnene. 

Kulturminner i Survika 

Eidvågen 
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I krysset Seilandsveien/Eidvågeidet går 

skuterløypen i kanten på sikringssonen til 

automatisk fredet kulturminne av type 

bosetning-aktivitetsområde.  

 

Løypen bør flyttes for å unngå direkte 

konflikt med kulturminnet.  

Kulturminnet i krysset Seilandsveien/Eidvågeidet 

 

8.4.7 Sikkerhet for de som kjører og andre 

 

 

Oversiktskart - områder med skredfare på løype 22 (merket med rød 
sirkel) 

 

 

 

 

 

Vest for Kjerringholmen 
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Løypen går gjennom utløpsområde for 

snøskred. 

 

Det er ikke mulig å legge løypen 

utenfor aktsomhetsområde. Løypen 

må stenges ved skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare vest for Kjerringholmen 

 

Ánnásulvárri – Survika 

 

Store deler av både 

eksisterende og 

fremtidig løype går 

gjennom 

aktsomhetsområder 

for snøskred og 

steinsprang. Det er 

ikke registrert 

skredhendelser i 

området. Det er ikke 

mulig å legge om 

løypene for å unngå 

aktsomhetsområdene. 

Løypene må stenges 

ved skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare i området Ánnásulvárri – Survika 

 

8.4.8 Samtykke fra grunneiere 

Antall grunneiere 38 

Samtykker – 37 grunneiere hvorav 14 er stilltiende samtykke 

Samtykker ikke - 1 grunneier (Eiendommen 14/17 ved Kjerringholmen).  
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Det er mulig å endre traséen på den 

eksisterende løypen, slik at den går utenom 

eiendommen 14/17.  

 

Det er ikke mulig å finne en alternativ 

påkobling til den nye løypen fra 

Kjerringholmen til Survika. Denne må derfor 

utgå i sin helhet.  

 

Deler av løypen som går giennom 14/17 vises med 
rødt 

 

8.4.9 Oppsummering/anbefalinger 

1. Fartsgrensen settes til 30 km/h i og Eidvågen av hensyn til bebyggelse.   

2. Løypen legges om ved krysset Seilandsveien/Eidvågeidet for å unngå konflikt med 

kulturminne. 

3. Løypestrekninger som kan være utsatt for skredfare må stenges etter nærmere vurdering.  

4. Ny løype fra Kjerringholmen til Survika utgår pga. avslag fra grunneier på eiendommen 14/17 

ved Kjerringholmen. 

5. Eksisterende løype ved Kjerringholmen legges utenom eiendommen 14/17 pga. avsag fra 

grunneier. 
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8.5 Løype 23 Eidvågen til Hønsebybotn. 

Avstikkere til Skakkebakken og Nordmannsnes. 

 

8.5.1 Reindrift  

Løype 23 er innenfor reinbeitedistrikt 24B, Sievju/Seiland øst. Distriktet benytter hele nordre Seiland 

som beite for rein i perioden april/oktober. Ifølge reindriftskartene ligger en del av løypen i området 

for flyttlei, gjerder og anlegg oppsamlingsområde, vårbeite - kalvings- og tidlig vårland, sommerbeite 

- lavereliggende sommerland, høstbeite - tidlig høstland, kalvingsområder og transport. 

Løypen ligger tett innenfor oppsamlingsområde hvor reinen samles midlertidig under innsamling til 

flytting, kalvemerking, skilling eller slakt. Løypen krysser trekklei.  Hele området er vårbeiteområde 

for rein der deler av vårområdet som beites tidligst og hvor hoveddelen av simleflokken oppholder 

seg i kalvings –og pregningsperioden.  

Distrikt 24 b Seiland ønsker ikke etablering av nye skuterløyper utover eksisterende. De mener at 

utvidelse av løypenettet vil føre til større uroligheter for rein i distriktet. Distriktet foreslår at dagens 

løypenett opprettholdes. 

Store deler av skutersesongen vurderes som uproblematisk mht. reindrift. Fra april, når rein kommer 

til område, kan bruk av skuterløypene ha negative virkninger for reindrift. Det er ikke registrert 

tidligere konflikter mellom skuterkjøring og reindrift i tilknytning til eksisterende løyper. Ny løype 

mellom Hønseby og Skakkebakken/Nordmannsneset bør vurderes stengt tidligere i samråd med 

distriktet, når rein kommer til området.  

8.5.2 Friluftsliv  

Løypen er innom stort turområde med og uten tilrettelegging, med verdi svært viktig 

friluftslivsområde. Det er ikke registrert skiløyper eller annen friluftsaktivitet i vinterperioden i og ved 

skuterløypen. Det er ikke registrert konflikter mellom eksisterende skuterløype og friluftsliv.  

Det vurderes at foreslått skuterløype ikke vil ha vesentlige negative virkninger for friluftsliv.  
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8.5.3 Naturmangfold 

 Eidvågbotn (ID: BA00006650) er et viktig rasteområde (strandsonen) for vadefugler, måkefugl som 

krykkjer og fiskemåke samt andefugler (ærfugl) og grågås. Oter er også registrert i dette området. 

Området vil ikke påvirkes av betydning da løypa går et stykke fra fjæresonen og innenfor bilveien. 

Fra Eidvågen til Hønseby går løypa over Eidvågvannet hvor det er registrert arter som fiskemåke og 

lomer. Mollavannet i Hønseby er hekkelokalitet for fiskemåke, smålom samt rødnebbterner som 

hekker på myrene rundt vannet. Sangsvane er også registrert på vannet. Skogområdene rundt er 

viktige for lirype og hare. Ved kjøring på godt snødekke og i vintersesongen er det vurdert at løypa 

ikke vil påvirke artsmangfoldet i dette området av vesentlig betydning, da hovedmengden av 

trekkfugl ankommer etter skutersesongen er over. Løype mot Skakkebakken berører et 

kulturlandskap reg. i Naturbasen (ID: KF0000432). Mht. biologisk mangfold er dette området vurdert 

som mindre verdifullt. 

8.5.4 Bolig- og hytteområder 

Hønseby  

 

Iht. støykartet ligger 1 landbruksbygg i gul 

støysone fra skuterløypen. 

 

I ettertid er løypen forlenget ned til veien, 

slik at flere bygg kan komme innenfor gul 

støysone.  

 

Det anbefales å sette fartsgrense til 

30km/h ved oppstart av løypen av hensyn 

til bebyggelse for å redusere 

støyvirkninger. Støysonekart rundt skuterløypen ved Hønseby 

 

Skakkebakken 

 

Iht. støykartet ligger 1 fritidsbolig i gul støysone 

fra skuterløypen, mens 1 bolig og en 

pumpestasjon ligger i rød støysone. 

 

Løypen er i ettertid lagt lenger mot øst, slik at 

støyvirkningene skal være redusert. 

 

Det anbefales allikevel å sette fartsgrense til 

30km/h ved oppstart av løypen av hensyn til 

bebyggelse. 

Støysonekart rundt skuterløypen ved Skakkebakken  

 

 

8.5.5 Landskap 

Skakkebakken - kulturlandskap 
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På Skakkebakken er det registrert et 

område med verdifullt kulturlandskap.  

 

Løypen berører en liten del av 

landskapsområdet i nord. Det 

vurderes at skuterløypen ikke vil 

utgjøre noen trussel ved kjøring på 

snødekke. Synligheten vil heller ikke 

være av betydning for 

kulturlandskapet i vinterhalvåret. 

Område med verdifullt kulturlandskap på Skakkebakken  

Ellers er det ingen spesielle utfordringer mht. landskap. 

8.5.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Løypen går igjennom et høyfjellsterreng med mye stein og ur. Det er ingen kjente kulturminner som 

kommer i konflikt med skuterløypen. 

8.5.7 Sikkerhet for de som kjører og andre 

8.5.7.1 Skredfare 

 

Oversiktskart - områder med skredfare på løype 23 (merket med rød sirkel) 

 

 

 

 

 

Eidvågen, ved/langs FV8026 
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Løypen krysser aktsomhetsområde for jord-

flomskred. Det er knyttet usikkerhet til dette 

fareområde, da det ikke er noen elv/bekk 

på kartet her.  

  

En liten del av løypen går langs veien, forbi 

et overheng. Det er ikke kjent at det har 

gått skred her.  

 

De utsatte områdene er små og det 

vurderes at faren for skuterløypen er liten.  

Snøskuterløype og skredfare ved/på FV8026 
 

Mellom Hønseby og Skakkebakken/Nordmannsneset 

 

Store deler av skuterløypen 

mellom Hønseby og 

Skakkebakken/ 

Nordmannsneset går 

gjennom 

aktsomhetsområder for 

snøskred og steinsprang.  

 

Det er ikke mulig å flytte 

løypen utenfor 

aktsomhetsområdene. 

Løypen må stenges ved 

skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare mellom Hønseby og 
Skakkebakken/Nordmannsneset  

8.5.7.2 Drikkevannskilder 

Vannene i traséen mellom Hønseby og Skakkebakken/Nordmannsneset inngår i nedslagsfelt for 

drikkevann. Rasting på disse vannene er derfor ikke anbefalt. 

 

8.5.8 Samtykke fra grunneiere 

Antall grunneiere – 20. 

Samtykker – 20 grunneiere, hvorav 6 er stilltiende samtykke. 

Samtykker ikke – 0 grunneiere. 

8.5.9 Oppsummering/anbefalinger 

1. Ny løype mellom Hønseby og Skakkebakken/Nordmannsneset bør vurderes stengt tidligere i 

samråd med distriktet, når rein kommer til området. 

2. Fartsgrensen settes til 30 km/h i Hønseby og Skakkebakken av hensyn til bebyggelse.   
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3. Løypen mellom Hønseby og Skakkebakken/Nordmannsneset må stenges etter nærmere 

vurdering. 

4. Det tillates ikke rasting på vannene mellom Hønseby og Skakkebakken/Nordmannsneset av 

hensyn til nedslagsfelt for drikkevann. 
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8.6 Kartutsnitt Løype 24 Eidvågen til Storvannet via Vassbuktvannet.  

Avstikkere til Trollvannet og Tverrfjord. 

 

8.6.1 Reindrift 

Løype 24 er innenfor reinbeitedistrikt 24B, Sievju/Seiland øst. Ifølge reindriftskartene ligger en del av 

løypen i området for flyttlei, gjerder og anlegg oppsamlingsområde, vårbeite - kalvings- og tidlig 

vårland, sommerbeite - sentrale høyereliggende områder, sommerbeite - lavereliggende 

sommerland, høstbeite - tidlig høstland, trekklei like sør for Storvannet og transport. 

En stor del av løypen er innenfor oppsamlingsområde hvor reinen samles midlertidig under 

innsamling til flytting, kalvemerking, skilling eller slakt. Løypen krysser reindriftsanlegg, det kan være 

gjerder og andre anlegg. Et lite område av løypen er flyttlei, der reinen drives eller trekker selv 

mellom årstidsbeitene. Hele området er vårbeiteområde for rein der deler av vårområdet som beites 

tidligst og hvor hoveddelen av simleflokken oppholder seg i kalvings –og pregningsperioden.  

Distrikt 24 b Seiland ønsker ikke etablering av nye skuterløyper utover eksisterende. De mener at 

utvidelse av løypenettet vil føre til større uroligheter for rein i distriktet. Distriktet foreslår at dagens 

løypenett opprettholdes. 

Store deler av skutersesongen vurderes som uproblematisk mht. reindrift. Fra april, når rein kommer 

til område, kan bruk av skuterløypene ha negative virkninger for reindrift. Det er ikke registrert 

tidligere konflikter mellom skuterkjøring og reindrift i tilknytning til eksisterende løyper. Ny løype 

mellom Vassbuktvannet og Pervannet bør vurderes stengt tidligere i samråd med distriktet, når rein 

kommer til området. Ny løype fra Eidvågen til Vassbukta erstatter tidligere løype i samme område, 

og vurderes derfor ikke som ny. Denne går delvis langs vei og kan være gunstigere for reindrift enn 

tidligere trasé. 

8.6.2 Friluftsliv 

Denne løypen er innom stort turområde med og uten tilrettelegging med verdi registret friluftslivsområde og 
svært viktig friluftslivsområde.  Det er ikke registrert skiløyper eller annen friluftsaktivitet i vinterperioden i og 
ved skuterløypen. Det er ikke registrert konflikter mellom eksisterende skuterløype og friluftsliv.  
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Det vurderes at foreslått skuterløype ikke vil ha vesentlige negative virkninger for friluftsliv. 
 

8.6.3 Naturmangfold 

 Løype 24 starter fra Eidvågen som ved tidlig vår/snøsmelting har betydning for flere våtmarksarter, 

som nevnt under løype 23. De skogkledde områdene har også betydning for rype og harebestanden.  

I denne delen av øya registreres det jevnlig rovfugl som hav -og kongeørn, fjellvåk, jaktfalk og 

tårnfalk. Disse områdene har funksjon som jaktområder for alle disse artene. Det er en hekkelokalitet 

for tårnfalk i influenssonen til løypa ned mot Tverrfjorden. Løypa slik den er nå og tidlig stengning de 

siste år, har ikke påvirket gjennomføring av hekking på denne lokaliteten. Det er ellers ingen kjente 

hekkelokaliteter i eller i influenssonen til løypetraseen slik den er lagt i dag. Løypa ender opp i 

Tverrfjorden (NaturbaseID:BA00006650) som er et viktig funksjonsområde for teis (VU) og et viktig 

aktivitetsområde for bl.a. hav- og kongeørn. Det er også tidlig åpent vann i deler av 

Storvannsvassdraget, noe som kan bidra til tidlig trekk av enkelte vann- og våtmarksarter til området, 

bl.a. storlom (VU-sårbar). Det er også leveområde for oter i og langs hele Storvannsvassdraget og 

oterspor registreres jevnlig langs vassdraget.  

Andre rødlistede fuglearter som er registrert ved og på vannene i og langs løypene ankommer 

vanligvis etter skutersesongen.  

Storvannet (NaturbaseID:BA00006651) har registrert hekkelokalitet for Svartbak (art av stor 

forvaltningsmessig interesse). Storvannet og Tverrfjordvannet fungerer også som hekkeområde for 

bl.a. stor og smålom, siland, fiskemåke, flere vadere, gressende, og i dalføret hekker en rekke 

spurvefuglarter samt jevnlige observasjoner av rype og hare.  

Hele Storvannsdalen fungerer som jaktområde for rovfugl som hav-kongeørn og jaktfalk. Del av 

leveområde for oter (VU)er registrert i Storvannsdalen. Løypa fra Eidvågvannet til Nedre Trollvannet 

berører også områder med jevnlig rovfuglaktivtet, og er viktige viltområder for li og fjellrype.  

 Det er til sammen registrert 14 fuglarter på Seiland som er oppført på den nasjonale rødlista. Fugle- 

og plantelivet i deler av Seiland er imidlertid også mangelfullt kartlagt, spesielt de indre deler.  

Deler av løypenettet i de indre delene går gjennom Inon-områder som ligger 3-5 km fra naturinngrep 

og har stor verdi som uberørt friluftsområde. 

Deler av løypa bør vurderes stenges/endres ved nye registreringer av hekkelokaliteter for rovfugl og 

ved tidlig vår. Løype 24 ender opp i innerenden av Storvannet med kun 3 km. til Nasjonalparken. 

Hvert år rapporteres det om en del ulovlig kjøring inn i parken. Dette området har som tidligere nevnt 

stor rovfuglaktivitet og ulovlig kjøring kan medføre forstyrrelser for hekkeaktiviteten.  

Denne løypa vil ved normal bruk trolig ikke påvirke bestandsutviklingen av fugl eller annet biologisk 

mangfold. Det bør imidlertid også vurderes å stenge løypa ved mye og repeterende ulovlig kjøring 

inn i nasjonalparken. 

 

8.6.4 Bolig- og hytteområder 

Vassbukta 
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Iht. støykartet ligger 2 

fritidsboliger i gul støysone fra 

skuterløypen og 1 fritidsbolig i 

rød støysone. 

 

Lokalisering av løypen er avklart 

med hytteeiere i området. 

 

Det anbefales å sette 

fartsgrense til 30km/h gjennom 

området av hensyn til 

bebyggelse for å redusere 

støyvirkninger. 

Støysonekart rundt skuterløypen i Vassbukta 

 

Storvannet 

 

Iht. støykartet ligger 2-3 naust i gul 

støysone fra skuterløypen og 1 fritidsbolig i 

rød støysone. 

 

Det er ikke mulig å flytte løypen. 

 

Det anbefales å sette fartsgrense til 30km/h 

gjennom området av hensyn til bebyggelse 

for å redusere støyvirkninger. 

Støysonekart rundt skuterløypen ved Storvannet  

 

8.6.5 Landskap 

Optimal løypetrase mht. terreng og synlighet, samt snøforhold.  

8.6.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Løypen går igjennom et høyfjellsterreng med mye stein og ur. Det er ingen kjente kulturminner som 

kommer i konflikt med skuterløypen.  
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8.6.7 Sikkerhet for de som kjører og andre 

 

Oversiktskart - områder med skredfare på løype 24 (merket med rød sirkel) 

Vassbukta 

 

Løypen ved Vassbukta går gjennom 

utløpsområde for snøskred.  

 

Det er ikke mulig å flytte hele løypen utenfor 

aktsomhetsområdene. Det anbefales 

løypen tilpasses, der det er mulig.  

 

Løypen må stenges ved skredfare. 

 

Snøskuterløype og skredfare i Vassbukta  

 

 

 

 

Pervannet-Storvannet-Tverrfjorden 
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Snøskuterløype og skredfare i området Pervannet-Storvannet-Tverrfjorden  

I nordenden av Storvannet og over til Tverrfjordvannet går løypen gjennom 

utløpssområde for snøskred. Det er ikke registrert skredhendelser i området. Det er 

ikke mulig å flytte løypen utenfor aktsomhetsområdene. Løypen må stenges ved 

skredfare. 

 

Mellom Pervannet og Storvannet, samt i Tverrfjorden, går løypen i kanten på 

utløpsområde for snøskred. Det er ikke registrert skredhendelser i området. Det er ikke 

mulig å flytte løypen utenfor aktsomhetsområdene. Fare i disse områdene vurderes 

som liten. Ved stor snøskredfare må det allikevel vurderes å stenge løypen. 

 

Storvannet sør 

 

I sørenden av Storvannet går løypen 

gjennom utløpsområde for snøskred og 

jord/flomskred.  

 

 Det er ikke mulig å flytte løypen utenfor 

aktsomhetsområdene. Løypen må stenges 

ved skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare i sørenden av Storvannet  
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8.6.8 Samtykke fra grunneiere 

Antall grunneiere – 25. 

Samtykker – 25 grunneiere, hvorav 8 er stilltiende samtykke. 

Samtykker ikke – 0 grunneiere. 

8.6.9 Oppsummering/anbefalinger 

1. Ny løype mellom Vassbuktvannet og Pervannet bør vurderes stengt tidligere i samråd med 

distriktet, når rein kommer til området. 

2. Fartsgrensen settes til 30 km/h i Vassbukta og Storvannet av hensyn til bebyggelse.   

3. Løypen i Vassbukt område tilpasses mht. skredfare. 

4. Skredutsatte løypestrekninger må stenges etter nærmere vurdering. 
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8.7 Kartutsnitt Løype 25 Akkarfjord – Holmevannet.  

Avstikkere til Gamvika, Medfjord, Finnvika og Skippernes.         

 

8.7.1 Reindrift  

Sørøya utgjør reinbeitedistrikt 19. Bongo/Sara siida har helårsbeite nord for Skillefjellet, der løype 25 

ligger. Dette området er det eneste i kommunen som brukes til helårsbeite. 

Løypen berøre følgende reindriftsområder: transport, flyttlei, trekklei, vårbeite - okse- og 

simlebeiteland, sommerbeite - sentrale høyereliggende områder, høstbeite - parringsland og 

høstbeite - tidlig høstland. Løypen berører ikke vinterbeiteområde. 

Ved Markusjordalen på Skippernes er det tegnet inn symbol for reindriftsanlegg, i dette tilfellet 

muligens område for båttransport. Løypen krysser et område for flyttlei der reinen trekker mellom 

årtidsbeitene. En stor del av løypen er i oksebeiteland og øvrig vårland der okserein og fjorårskalver 

oppholder seg i kalvingstida. Hit kan også kalver med simler trekke seinere på våren.        

Det er ikke registrert konflikter mellom skuterkjøring og reindrift tidligere i dette området.  

Siidaen har i sitt innspill pekt på viktigheten av at Akkarfjordnæringen, Finnfjordnæringen, 

Saksnæringen og Skarvnæringen forblir uforstyrret. Dette er viktige områder for rein med tanke på 

kalving og å få ro. Siidaen var også klar på at det ikke bør være to løyper mellom Eidet og Bastafjord 

pga. fare for kjøring mellom løypene og unødvendige forstyrrelser for rein. 

I forslaget til løypetrasé ble ønsket fra reindrifta om kun 1 trasé mellom Eidet og Bastafjord 

imøtekommet. Dagens løype fjerne, og det opprettes en ny løype fra Finnelva som skal ha bedre 

kjøreforhold.  

Løypene berører heller ikke de områdene som siidaen har vurdert som viktig. Skutertrafikken i 

området er også relativt lav. 

Det vurderes at forslaget til løype 25 ikke vil medføre vesentlige negative konsekvenser for reindrift i 

området.                                        
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8.7.2 Friluftsliv 

Løypen er innom fem typer områder for friluftsliv: stort turområde uten tilrettelegging, stort turområde med 
tilrettelegging, nærturterreng, strandsone med tilhørende sjø og vassdrag og særlig kvalitetsområde. Disse 
områdene har verdi viktig og svært viktig friluftslivsområde.  
 
Løypen sammenfaller stedvis med turstien Sørøya på langs, samt krysser stien på Bastafjordeidet. Dette er en 
oppmerket sti med varder ment for sommerhalvåret.  
 
Det er ingen spesiell friluftsaktivitet i vinterhalvåret i dette området. Det er ikke registrert tidligere konflikter i 
forbindelse med friluftslivet, og det vurderes at løypen ikke vil ha negativ effekt på friluftslivet. 

8.7.3 Naturmangfold 

Nordre Sørøya er viktige leveområder for flere rovfuglarter, spesielt for hav- og kongeørn, men også 

jaktfalk og hønsehauk er registrert. Løype 25 berører ikke hekkelokaliteter eller influensområder for 

kjente hekkelokaliteter. Flere rødlistede arter hekker ved og rundt vannene i området, bl.a. storlom, 

fiskemåke og tyvjo. Andre arter som bergirisk (NT), storspove (VU) og lappspurv (VU) er registrert i 

områdene, men disse ankommer hekkeplassene etter skutersesongen, og skutertrafikk vil i liten 

grad påvirke fuglebestandene. Området har også helårs leveområder for bestander av rype og hare, 

som trolig ikke vil påvirkes i særlig grad av løypen.  

Løypen går også langs deler av Akkarfjorden (ID BA00006602) som er viktig funksjonsområde for 

bl.a. ærfugl (NT) og fiskemåke samt oter, bl.a. beite og hekkeområde. Løypen vurderes å ikke ha 

betydning for biologisk mangfold i dette området. 

Løypen berører et verdifullt kulturlandskap registrert i Naturbase (ID: KF0000430), Gamvik. Dette er 

nærmere omtalt i pkt. 8.7.5. 

I Skippernesfjorden starter løypen ved Skippernesodden som i Naturbasen (ID: BA00006631) som 

er et funksjonsområde og hekkeområde for ærfugl (NT), gråmåke og svartbak. Aktivitet fra 

skuterkjøring vil ikke ha betydning for arter i dette området, da området ikke tas i bruk av fugl før 

etter vintersesongen. 

8.7.4 Bolig- og hytteområder 

Mefjord 

 

Iht. støykartet ligger 1 fritidsbolig 

og 1 garasje i gul støysone fra 

skuterløypen. 

 

Aktiviteten på løypen er svært lav i dette 

området. Det vurderes at det ikke er 

nødvendig med støyreduserende tiltak.  

Støysonekart rundt skuterløypen i Mefjord 

 

Akkarfjord 
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Iht. støykartet ligger 8 bygg (6 boliger 0g 2 

garasjer) i gul støysone fra skuterløypen og 

1 bolig og 1 garasje - i rød støysone. 

 

Det er ikke mulig å flytte løypen. 

 

Det anbefales å sette fartsgrense til 30km/h 

gjennom området av hensyn til bebyggelse 

for å redusere støyvirkninger. 

Støysonekart rundt skuterløypen i Akkarfjord 

 

Skippernes 

 

Iht. støykartet ligger store deler av 

bebyggelsen langs løypen i Skippernes i gul 

eller rød støysone fra skuterløypen. 

 

Løypen følger veien gjennom Skippernes.  

 

Det anbefales å sette fartsgrense til 30 

km/h gjennom området av hensyn til 

bebyggelse for å redusere støyvirkninger. 

Støysonekart rundt skuterløypen i Skippernes 

 

8.7.5 Landskap 

Kulturlandskap i Gamvik 

 

Løypen går inntil et område med verdifullt 

kulturlandskap i Gamvik registrert i 

Naturbase (ID: KF0000430). Biologisk 

mangfoldverdien på området er verdifullt, 

selv om det ikke er store verneverdier i 

vegetasjon og flora. Områdets verdi sees i 

sammenheng med Sandfjellsanden, som 

er en stor og verdifull enhet mht. natur- og 

kulturlandskap. Snøskutertrafikk vil ikke 

utgjøre noen fare for verdiene i området da 

løypen er lagt i eksisterende vei i utkanten 

av området. 
Område med verdifullt kulturlandskap i Gamvik 
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Løypetraseen er så langt som mulig lagt hensiktsmessig i terrenget mht. synlighet og mulig 

terrengslitasje. 

8.7.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Løypene går igjennom et høyfjellsterreng med mye stein og ur. Det er ikke kjente kulturminner som 

kommer i konflikt med skuterløypene med unntak av Mefjorden. 

 

Mefjord er et gammelt kirkevær og var 

på 1500 tallet kommunesentret i 

regionen. Nede i Mefjorden er det en 

rekke kulturminner, samt et vel bevart 

kulturmiljø fra gjenreisningstiden. 

Løypen går gjennom et kulturminne. 

Dette er en tuft (bosetning-

aktivitetsområde) som har status 

automatisk fredet. 

 

Løypen må legges om for å unngå 

konflikt med kulturminnet. 
Kulturminner og skuterløype i Mefjord 

 

8.7.7 Sikkerhet for de som kjører og andre 

8.7.7.1 Skredfare 

 

Oversiktskart - områder med skredfare på løype 25 (merket med rød sirkel). Det er i tillegg skredfare på deler av 
løypestrekningen gjennom Skippernes. Se eget bilde og vurdering nedenfor. 
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Gamvikveien ved Gamvikvannet 

 

Gamvikveien som løypen følger, går 

gjennom et aktsomhetsområde for jord 

flomskred (sørpeskred).  

 

Det er ikke mulig å flytte hele løypen utenfor 

aktsomhetsområdene.  

 

Løypen må stenges ved skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare ved Gamvikvannet 

Gamvikveien ved Småvannene 

 

Løypen går gjennom et utløpsområde for 

snøskred.  

 

Det er mulig å legge om løypen utenom 

aktsomhetsområdet. Dette anbefales. 

Snøskuterløype og skredfare ved Småvannene  

Mefjord 

 

Løypen går gjennom et utløpsområde for 

snøskred.  

 

Det er ikke mulig å flytte hele løypen utenfor 

aktsomhetsområdene.  

 

Løypen må stenges ved skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare i Mefjord  

 

 

Akkarfjord og Hamnevannet 
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Løypen går gjennom utløpsområder for 

snøskred i Akkarfjord og sørvest for 

Hamnevannet.  

 

Det er ikke mulig å flytte hele løypen utenfor 

aktsomhetsområdene.  

 

Løypen må stenges ved skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare i Akkarfjord og ved Hamnevannet 

Eidet og Finnelva 

 

Løypen går gjennom 

utløpsområder for jord 

flomskred (sørpeskred), 

snøskred og 

steinsprang. Løypen 

følger veien frem til 

Finnelva. 

 

Det er ikke mulig å 

flytte hele løypen 

utenfor 

aktsomhetsområdene.  

 

Løypen må stenges 

ved skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare i Akkarfjord og ved Hamnevannet 
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Skippernes 

 

Deler av løypen 

gjennom Skippernes 

går gjennom 

utløpsområder 

snøskred og 

steinsprang. Løypen 

følger veien gjennom 

bygden. 

 

Det er ikke mulig å 

flytte hele løypen 

utenfor 

aktsomhetsområdene.  

 

Løypen må stenges 

ved skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare i Skippernes. 

 

8.7.7.2 Drikkevannskilder 

Hamnevannet er drikkevannskilde. Rasting på Hamnevannet er derfor ikke anbefalt. 

8.7.8 Samtykke fra grunneiere 

Antall grunneiere – 47. 

Samtykker – 38 grunneiere, hvorav 13 er stilltiende samtykke. 

Samtykker ikke – 9 grunneiere. 

Avslag på samtykke gjelder følgende løypestrekninger: 

Mefjord 

 

Avslag på samtykke gjelder gnr/bnr: 

3/7, 3/18, 3/29. 

 

Det finnes ingen alternative traséer.  

 

Avstikker til Mefjord utgår fra krysset 

ved Gamvikveien.  

 
Deler av løypen med avslag på samtykke i Mefjord (merket 
rød) 

 

Finnelva 
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Avslag på samtykke gjelder eiendom 

3/31. 

 

Det er mulig å legge traséen om rundt 

eiendommen på vestsiden. Dette er 

imidlertid mindre gunstig mht. 

skredfare.  

 

 

Deler av løypen med avslag på samtykke i Finnelva (merket 
rød) 

 

8.7.9 Oppsummering/anbefalinger 

1. Fartsgrensen settes til 30 km/h i Akkarfjord og Skippernes av hensyn til bebyggelse.   

2. Det tillates ikke rasting på Hamnevannet, siden det er drikkevannskilde. 

3. Løypen ved Småvannene tilpasses mht. skredfare. 

4. Skredutsatte løypestrekninger må stenges etter nærmere vurdering. 

5. Avstikker til Mefjord utgår fra krysset ved Gamvikveien pga. avslag fra berørte grunneiere. 

6. Traséen i Finnelva må legges om, slik at den går utenom eiendom 3/31 pga. fra berørte 

grunneiere.  

 

  



 

 

Dokumenttittel – undertittel 
 

www.hammerfest.kommune.no 

 

56 

8.8 Kartutsnitt løype 26 Hellefjord - Skarvfjord via Sæterdalen og Lomvannet. 

Avstikkere til Hønseby (Sørøya) og Øvre og Nedre Hårfjellvann. 

 

8.8.1 Reindrift 

Sørøya utgjør reinbeitedistrikt 19. Bongo/Sara siida har helårsbeite nord for Skillefjellet, der løype 26 

ligger. Dette området er det eneste i kommunen som brukes til helårsbeite. 

Iht. reindriftskartene berører løypen kalvingsområder, gjerder og anlegg, oppsamlingsområder, okse- 

og simlebeiteland, øvre vårland, sommerbeite - sentrale høyereliggende områder, høstbeite – 

parringsland. vinterbeite – senvinterland (intensiv bruk).  

 

Løypen ligger i utkanten av 

vinterbeiteområde ved Sæther (vist 

med rød sirkel på bildet til venstre). 

Vinterbeite på Nordre Sørøy iht. reindriftskartene  

Det er ikke registrert konflikter mellom skuterkjøring og reindrift tidligere i området der løypen ligger.  

Siidaen har i sitt innspill pekt på viktigheten av at Akkarfjordnæringen, Finnfjordnæringen, 

Saksnæringen og Skarvnæringen forblir uforstyrret. Dette er viktige områder for rein med tanke på 

kalving og å få ro.  
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Løypene berører kke de områdene som siidaen har vurdert som viktig. Skutertrafikken i området er 

også relativt lav. 

Det vurderes at forslaget til løype 26 ikke vil medføre vesentlige negative konsekvenser for reindrift i 

området.    

8.8.2 Friluftsliv 

Løypen er innom tre typer områder for friluftsliv: stort turområde uten tilrettelegging, stort turområde 
med tilrettelegging og nærturterreng. Disse områdene har verdi viktig og svært viktig 
friluftslivsområde.  
 
Løypen krysser turstien Sørøya på langs ved Holmevannet. Dette er en oppmerket sti med varder 
ment for sommerhalvåret.  
 
Det er ingen spesiell friluftsaktivitet i vinterhalvåret i dette området. Det er ikke registrert tidligere 
konflikter i forbindelse med friluftslivet, og det vurderes at løypen ikke vil ha negativ effekt på 
friluftslivet. 

8.8.3 Naturmangfold 

Området er leveområde for rovfugl som hav- og kongeørn, samt rype og hare. Løypen berører ikke 

kjente influensområder for hekkelokaliteter for rovfugl. Områdene ut mot Skarvfjordhavn er lite 

kartlagt, men trolig er vannene og bjørkeliene hekkelokaliteter for flere arter. Løypen vurderes å ikke 

ha konsekvenser av betydning på biologisk mangfold av samme grunn som tidligere nevnt. Løypen 

berører også Holmevannet som blir vurdert under løype 27. 

8.8.4 Bolig- og hytteområder 

Hellefjord 

 

Iht. støykartet ligger store deler av 

bebyggelsen langs løypen i Hellefjord i gul 

eller rød støysone fra skuterløypen. 

 

Løypen følger veien gjennom Hellefjord.  

 

Det anbefales å sette fartsgrense til 30 

km/h gjennom området av hensyn til 

bebyggelse for å redusere støyvirkninger. 

Støysonekart rundt skuterløypen i Hellefjord 

 

 

Skarvfjordhamn 
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Iht. støykartet ligger 1 fritidsbolig i rød 

støysone fra skuterløypen og 4 fritidsboliger 

– i gul støysone. Eksisterende løype ble 

senere bestemt fjernet. Løypen ble også 

forlenget til å omfatte veien gjennom 

bygden for å knyte bebyggelsen til 

skuterløypen. Det er sannsynlig at flere 

bygg langs veien omfattes av støysonene 

rundt skuterløypen.  

 

Det anbefales å sette fartsgrense til 30 

km/h gjennom området av hensyn til 

bebyggelse for å redusere støyvirkninger. 
Støysonekart rundt skuterløypen i Skarvfjordhamn 

8.8.5 Landskap 

Løypetraseen er så langt som mulig lagt hensiktsmessig i terrenget mht. synlighet og mulig 

terrengslitasje. 

8.8.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Løypene går igjennom et høyfjellsterreng med mye stein og ur. Ingen kjente kulturminner kommer i 

konflikt med skuterløypen.  

8.8.7 Sikkerhet for de som kjører og andre 
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Oversiktskart - områder med skredfare på løype 26 (merket med rød sirkel) 

Sætervannet nordøst for Hellefjord 

 

Skarvfjordveien som løypen følger, går 

gjennom et utløpsområde for snøskred.  

 

Det har gått snøskred her tidligere, men det 

har aldri nådd skuterløypen.  

 

Det anbefales å flytte løypen utenfor 

aktsomhetsområdet.  

 

 

Snøskuterløype og skredfare ved Sætervannet 

 

 

Ved Skarvfjordveien nord for Holmevannet 

 

Løypen kutter svingen i Skarvfjordveien og 

går gjennom et aktsomhetsområde for 

jord/flomskred (sørpeskred).  

 

Det anbefales å flytte løypen utenfor 

aktsomhetsområdet. 

 

Snøskuterløype og skredfare nord for Holmevannet 

Hønseby 
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Skarvfjordveien som løypen følger frem til 

Hønseby går gjennom et 

aktsomhetsområde for jord/flomskred 

(sørpeskred).  

 

Det er ikke mulig å flytte hele løypen utenfor 

aktsomhetsområdene.  

 

Løypen må stenges ved skredfare. 

 

 

Skarvfjordhamn 

 

Løypene ned til Skarvfjordhamn går stedvis 

i kanten av utløpsområder for snøskred.  

 

Løypen følger også veien gjennom 

Skarvfjordhamn. Den sørlige delen av veien 

ligger i utløpsområde for snøskred og 

steinsprang.  

 

Det er ikke mulig å flytte løypen utenfor 

aktsomhetsområdene.  

 

Løypen må stenges ved skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare i Skarvfjordhamn 

8.8.8 Samtykke fra grunneiere 

Antall grunneiere – 15. 

Samtykker – 15 grunneiere, hvorav 4 er stilltiende samtykke. 

Samtykker ikke – 0 grunneiere. 

 

8.8.9 Oppsummering/anbefalinger 

1. Fartsgrensen settes til 30 km/h i Hellefjord og Skarvfjordhamn av hensyn til bebyggelse. 

2. Løypen ved Sætervannet og ved Skarvfjordveien tilpasses mht. skredfare. 

3. Skredutsatte løypestrekninger må stenges etter nærmere vurdering. 
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8.9 Kartutsnitt Løype 27 Holmevannet til Værbotn og Lundhamn.  

Avstikker til Blåvannene. 

 

8.9.1 Reindrift 

Sørøya utgjør reinbeitedistrikt 19. Bongo/Sara siida har helårsbeite nord for Skillefjellet, der løype 27 

ligger. Dette området er det eneste i kommunen som brukes til helårsbeite. 

Iht. reindriftskartene berører løypen kalvingsområde, gjerder og anlegg, sommerbeite - sentrale 

høyerliggende områder og høstbeite - parringsland.  

Løypen krysser et flyttlei område der reinen trekker mellom årtidsbeitene. En stor del av løypen er i 

oksebeiteland og øvrig vårland der okserein og fjorårskalver oppholder seg i kalvingstida. Hit kan 

også kalver med simler trekke seinere på våren. Løype krysser parringsland. 

Løypen ligger nær reindriftsanlegg, i dette tilfellet bolig for reindriftsutøver. Inntil løypen ligger et område der 

oksebeiteland og øvrig vårland, der okserein og fjorårskalver oppholder seg i kalvingstida.  

Det er ikke registrert konflikter mellom skuterkjøring og reindrift tidligere i området der løypen ligger.  

Siidaen har i sitt innspill pekt på viktigheten av at Akkarfjordnæringen, Finnfjordnæringen, 

Saksnæringen og Skarvnæringen forblir uforstyrret. Dette er viktige områder for rein med tanke på 

kalving og å få ro.  

Løypene berører ikke de områdene som siidaen har vurdert som viktig. Skutertrafikken i området er 

også relativt lav. 

Det vurderes at forslaget til løype 27 ikke vil medføre vesentlige negative konsekvenser for reindrift i 

området. 

8.9.2 Friluftsliv 

Løypen berører tre områdetyper: stort turområde uten tilrettelegging, stort turområde med 
tilrettelegging og nærturterreng. Disse områdene har verdi viktig og svært viktig friluftslivsområde.  
 
Løypen sammenfaller stedvis med turstien Sørøya på langs. Dette er en oppmerket sti med varder 

ment for sommerhalvåret.  
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Det er ingen spesiell friluftsaktivitet i vinterhalvåret i dette området. Det er ikke registrert tidligere 
konflikter i forbindelse med friluftslivet, og det vurderes at løypen ikke vil ha negativ effekt på friluftslivet. 

8.9.3 Naturmangfold 

Løype 27 går over Holmevannet som har et viktig viltområde hvor det er registrert flere hekkende 

rødlistearter. Holmevatnet Naturbase (ID: BA00006628, BA00006629) er et hekkeområde for 

våtmarksfugl, bl.a. smålom. Funksjonsområde for flere fuglearter. Bl.a. hekkende rødlistearter som 

bergand (VU), stjertand (VU) fiskemåke (VU), rødnebbterne (VU) men også et viktig område for, 

bl.a. storlom, bergand og stjertand, samt fiskemåke og rødnebbterne. Fugl vil ankomme vannet etter 

skutersesongen og løypa antas derfor å ikke ha betydning for bestandsutviklingen for disse artene. 

Vider går løypa gjennomleveområder for li- og fjellrype. Hele området er leveområder rovfugl som 

kongeørn som regelmessig registreres i og rundt Lunnhavn, men ingen kjente hekkelokaliteter eller 

influensområder berøres. 

 Løypa vurderes å ikke ha negativ virkning av betydning for biologisk mangfold. Våtmarksarter 

ankommer hekkeplassene etter skutersesongens slutt. 

8.9.4 Bolig- og hytteområder 

Lunnhamn 

 

Iht. støykartet ligger 1 fritidsbolig 

innenfor rød støysone fra 

skuterløypen og 2 boliger (benyttes 

sannsynligvis som fritidsboliger) - 

innenfor gul støysone. 

 

Aktiviteten i løypen er svært lav, 

slik at støypåvirkningen vil ikke ha 

vesentlige negative konsekvenser. 

Det vurderes at det ikke er behov 

for støyreduserende tiltak.  

Støysonekart rundt skuterløypen i Lunnhamn 

8.9.5 Landskap 

Store deler av løypetraséen følger eksisterende veg, og har ingen negative virkninger mht. landskap. 

Løypetraseen for øvrig er så langt som mulig lagt hensiktsmessig i terrenget mht. synlighet og mulig 

terrengslitasje. 

8.9.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Løypene går igjennom et høyfjellsterreng med mye stein og ur. Det er ikke kjente kulturminner som 

kan komme i konflikt med skuterløypene. 
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8.9.7 Sikkerhet for de som kjører og andre 

8.9.7.1  Skredfare 

 

Oversiktskart - områder med skredfare på løype 27 (merket med rød sirkel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunnhamn 
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Ved Lunnhamn går løypen gjennom 

utløpsområder for snøskred og 

jord/flomskred (sørpeskred).  

 

Det er ikke mulig å flytte hele løypen utenfor 

aktsomhetsområdene.  

 

Løypen må stenges ved skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare ved Lunnhamn 

Værbotn  

 

Ved Værbotn går løypen gjennom 

utløpsområder for snøskred og 

jord/flomskred (sørpeskred).  

 

Det er ikke mulig å flytte løypen utenfor 

aktsomhetsområdene.  

 

Løypen må stenges ved skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare ved Værbotn  
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8.9.7.2 Annen fare 

Nordøst for Værbotn sammenfaller skuterløypen med turstien Sørøya på langs. Detter er en 

oppmerket sti med varder ment for sommerhalvåret. I dette området er det veldig trangt, og steiner 

som markerer turstien kan utgjøre fare for skuterkjøring.  

  

Utfordrende område vises med rød sirkel Eksempel på turstimerke nært skuterløypen  

Steiner/merker ifm. turløypen må flyttes for at de ikke skal utgjøre fare for skuterløypen. Det kan 

også vurderes å sette ned fartsgrense i dette området. 

8.9.8 Samtykke fra grunneiere 

Antall grunneiere – 14. 

Samtykker – 14 grunneiere, hvorav 4 er stilltiende samtykke. 

Samtykker ikke – 0 grunneiere. 

8.9.1 Oppsummering/anbefalinger 

1. Skredutsatte løypestrekninger må stenges etter nærmere vurdering. 

2. Steiner/merker ifm. turløypen nordøst for Værbotn må flyttes for at de ikke skal utgjøre fare 

for skuterløypen. Det kan også vurderes å sette ned fartsgrense i dette området. 
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8.10 Kartutsnitt Løype 28 Langstrand - Straumen.  

Avstikkere til Låtret, Båtsfjord og Fiskenes.  

 

8.10.1 Reindrift 

Sørøya utgjør reinbeitedistrikt 19. Gaup/Eira/Kemi siida og Suorbmu siida har vår, sommer- og 

høstbeite i området Hasvik/Sørvær til Skillefjellet, der løype 28 ligger. De prammer flokken til Sørøya 

rundt 20. april, av og til føres flokken tidligere, da med reintransport trailere. 

Iht. reindriftskartene berører løypen kalvingsområde, vårbeite - okse og simlebeiteland, sommerbeite 

- sentrale høyereliggende områder og høstvinterbeite (intensivt brukt).  

Det er ikke registrert konflikter mellom eksisterende skuterløype og reindrift tidligere i dette området.  

Gaup/Eira/Kemi siida har i sitt innspill godtatt de nye løypene forutsatt at løypen stenges straks 

kalvinga begynner og ved dårlige beiteforhold (f.eks. store snømengder/skaresnø/is), for å ta mest 

mulig hensyn til rein. 

Kommunen har god dialog med reindrift og tar så langt det er mulig hensyn til reindriftens behov ved 

drift av skuterløyper.  

Det vurderes at forslaget til løype 28 ikke vil medføre vesentlige negative konsekvenser for reindrift i 

området. 

8.10.2 Friluftsliv 

Løypen er innom tre områdetyper: store turområder uten tilrettelegging, store turområder med 

tilrettelegging og andre friluftslivsområder med verdi viktig og svært viktig friluftslivsområder. 

Løypen sammenfaller med turstien Sørøya på langs på Låtret veien, samt krysser stien ved 

Olajordvannet. Dette er en oppmerket sti med varder ment for sommerhalvåret.  

 

Det er ingen spesiell friluftsaktivitet i vinterhalvåret i dette området. Det er ikke registrert tidligere 

konflikter i forbindelse med friluftslivet, og det vurderes at løypen ikke vil ha negativ effekt på 

friluftslivet. 
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8.10.3 Naturmangfold 

Løypa berører Låtret kulturlandskap som er registrert i Naturbase (ID: KF00000431). Dette er 

nærmere beskrevet i punkt 8.10.5.Området er karakterisert mht. biologisk mangfold som interessant, 

spesielt botanisk. Området strekker seg fra Låtrebukta og et stykke innover Låtredalen Området er 

også et viktig lirypehabitat, samt at harebestanden kan være stor i området. Løypa til Båtsfjord går 

over Stokkelivatnet som er et viktig viltområde med flere arter hekkende vannfugl som storlom, 

stjertand, siland, småmåke og rødnebbterne. Kjøring med snøskuter vil ikke påvirke 

hekkebestandene og bestandsutviklingen av betydning, da disse artene ankommer lokaliteten etter 

skutersesongen. Oter er også registrert på Låtret, men antas å ikke påvirkes i særlig grad. 

Båtsfjordvatnet med omkringliggende myrer og småvann er et viktig viltområde for bl.a. arter som 

storlom, sjøorre, svartand, fiskemåke, rødnebbterne, og andre for å nevne noen. Imidlertid 

ankommer disse artene hekkeområdene etter skutersesongen. Imidlertid bør en vurdere å endre 

traseen ved lite snødekke, spesielt i myrområdene. Områdene er også viktige li og fjellrype samt 

hareområder. Spesielt Låtredalen samt Båtsfjorddalen er viktige vinterbiotoper for rype og hare. 

Trolig har ikke skuterkjøring noen vesentlig betydning for disse artene. 

Løypa nede i Sandøybotn går kloss inntil Straumsundet (IDBA00006610 samt Straumen 

(NaturbaseID:BA00006660) som er funksjonsområde dvs. hekke og rasteområde for vannfugler som 

rødnebbterne, fiskemåke, siland,ærfugl og teist. Steinkobbe opptrer regelmessig i området som har 

en viktig verdi for nevnte vilt. Det vurderes at løypa ikke vil ha betydning for biologisk mangfold i 

dette området, da mange arter ankommer etter skutertrafikken er over.  

Skutertrafikk i området vil ikke påvirke biologisk mangfold i området av betydning. Avbøtende tiltak 

kan være å stenge eller legge om løypa i de nedre deler ved lite snø over myrområdene. 

8.10.4 Bolig- og hytteområder 

Langstrand 

 

Iht. støykartet ligger store deler av 

bebyggelsen langs løypen på Langstrand i 

gul eller rød støysone fra skuterløypen. 

 

Løypen følger veien gjennom Langstrand.  

 

Det anbefales å sette fartsgrense til 30 

km/h gjennom området av hensyn til 

bebyggelse for å redusere støyvirkninger. 

Støysonekart rundt skuterløypen på Langstrand 

Løypestrekningene gjennom Låtret, Båtsfjord og Sandøybotn som følger eksisterende veg har 

liknende utfordringer mht. støy. Det anbefales å sette fartsgrense til 30 km/h også gjennom disse 

områdene av hensyn til bebyggelse for å redusere støyvirkninger. 

8.10.5 Landskap 

Låtret kulturlandskap 
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Løypa berører område med 

verdifullt kulturlandskap på Låtret 

som er registrert i Naturbase (ID: 

KF00000431). Området omfatter 

indre del av Låtrebukta og strekker 

seg et stykke innover Låtredalen. 

Her sammenfaller det med 

eiendommen 5/23. Området er 

karakterisert som interessant mht. 

biologisk mangfold, spesielt 

botanisk. Området er også et viktig 

lirypehabitat, samt at 

harebestanden kan være stor i 

området. 

Området med verdifullt kulturlandskap på Låtret 

 

Skuterløypen følger først Låtret veien, og så krysser eiendommen 5/23 på sørsiden av elven. Det 

vurderes at skuterløypen ikke vil utgjøre noen trussel ved kjøring på snødekke. Synligheten vil heller 

ikke være av betydning for kulturlandskapet i vinterhalvåret. 

Det er ingen kjente utfordringer mht. landskap på løypetraéen for øvrig.  

8.10.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Løypene går igjennom et høyfjellsterreng med mye stein og ur. Skuterløypen berører kjente 

kulturminner kun ett sted, på Låtret. 

 

Løypen går i utkanten sikringssonen til 

automatisk fredete kulturminner i nord – 

gravfelt og bosettings- og 

aktivitetsområde. Gravfeltet strekker seg 

delvis under eksisterende veg som 

skuterløypen følger. Gravfeltet ble befart 

sommer 2020. Det ble avdekket ca. 80 

graver under befaringen. 

 

Det vurderes at planlagt trasé for 

skuterløypen ikke vil ha vesentlige 

negative virkninger for kulturminnene.  
Skuterløypen og kulturminner i Låtret 
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8.10.7 Sikkerhet for de som kjører og andre 

  

Oversiktskart - områder med skredfare på løype 28 (merket med rød sirkel) 

Langstrand og Værbotn 

 

Løypen følger veien på 

Langstrand og går opp og mot 

vest innerst i Langstrandfjorden 

(Værbotn). På denne strekningen 

går mesteparten av løypen 

gjennom utløpsområder for 

snøskred, jord/flomskred 

(sørpeskred) og steinsprang.  

 

Det er ikke mulig å flytte hele 

løypen utenfor 

aktsomhetsområdene.  

 

Løypen må stenges ved 

skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare på Langstrand og i Værbotn 

Vann 313 nord for Skillefjellet 
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Løypen går gjennom et utløpsområde for 

snøskred på sørsiden av vannet.  

 

Det anbefales å flytte løypen utenfor 

aktsomhetsområdet. 

Snøskuterløype og skredfare ved vann 313 

Skillefjellet/Låtret 

 

Løypestrekningen som kommer 

ned fra Skillefjellet mot Låtret, 

samt langs Låtret veien mot 

Sandøybotn, går i stor grad 

gjennom utløpsområder for 

snøskred, jord/flomskred 

(sørpeskred) og steinsprang.  

 

Det er ikke mulig å flytte hele 

løypen utenfor 

aktsomhetsområdene.  

 

Løypen må stenges ved 

skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare på Skillefjellet/Låtret 

 

 

Båtsfjord 
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Løypestrekningen som følger veien i 

Båtsfjord går i stor grad gjennom 

utløpsområder for snøskred, 

jord/flomskred (sørpeskred) og 

steinsprang.  

 

Det er ikke mulig å flytte hele løypen 

utenfor aktsomhetsområdene.  

 

Løypen må stenges ved skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare i Båtsfjord 

Låtrevannet 

 

Løypen går gjennom et utløpsområde for 

snøskred på sørsiden av vannet.  

 

Det anbefales å flytte løypen utenfor 

aktsomhetsområdet. 

Snøskuterløype og skredfare i Låtrevannet 

 

 

 

 

 

 

 

Mellom Båtsfjordvannet og Olajordvannet 
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Løypen går gjennom et utløpsområde for 

jord/flomskred (sørpeskred).  

 

Det anbefales å flytte løypen utenfor 

aktsomhetsområdet. 

Snøskuterløype og skredfare mellom Båtsfjordvannet og 
Olajirdvannet 

8.10.8 Samtykke fra grunneiere 

Antall grunneiere – 38.  

Samtykker – 35 grunneiere, hvorav 11 er stilltiende samtykke. 

Samtykker ikke – 3 grunneiere. 

Avslag på samtykke gjelder følgende løypestrekning: 

Båtsfjord 

 

Avslag på samtykke gjelder gnr/bnr: 

1/2. 

 

Avstikker til Båtsfjord gjennom 

Stokklivannet utgår. 

 

Løypen langs veien til Båtsfjord vil være 

alternative trasé.  

 

 

Deler av løypen med avslag på samtykke i Båtsfjord (merket 
rød) 

8.10.9 Oppsummering/anbefalinger 

1. Fartsgrensen settes til 30 km/h på Langstrand, Låtret, Båtsfjord og Sandøybotn av hensyn til 

bebyggelse. 

2. Løypen ved vann 313, Låtrevannet og mellom Båtsfjordvannet og Olajordvannet tilpasses 

mht. skredfare. 

3. Skredutsatte løypestrekninger må stenges etter nærmere vurdering. 

4. Avstikker til Båtsfjord gjennom Stokklivannet utgår pga. avslag fra berørte grunneiere. 

 

8.11 Kartutsnitt Løype 29 Straumen – Storelv -Hasvik kommune. 

Alternativ trasé fra Tverrlandet via Mebotnvannet. Avstikkere til Koppardalen 

Sommersetvannet.  
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8.11.1 Reindrift 

Sørøya utgjør reinbeitedistrikt 19. Gaup/Eira/Kemi siida og Suorbmu siida har vår, sommer- og 

høstbeite i området Hasvik/Sørvær til Skillefjellet, der løype 29 ligger. De prammer flokken til Sørøya 

rundt 20. april, av og til føres flokken tidligere, da med reintransport trailere. 

Iht. reindriftskartene berører løypen kalvingsområde, oppsamlingsområde, flyttlei, trekklei, vårbeite - 

okse og simlebeiteland, sommerbeite - sentrale, høyereliggende områder, tidlig høstvinterbeite 

(intensivt brukt). 

Det er ikke registrert konflikter mellom eksisterende skuterløype og reindrift tidligere i dette området.  

Gaup/Eira/Kemi siida har i sitt innspill godtatt de nye løypene forutsatt at løypen stenges straks 

kalvinga begynner og ved dårlige beiteforhold (f.eks. store snømengder/skaresnø/is), for å ta mest 

mulig hensyn til rein. 

Kommunen har god dialog med reindrift og tar så langt det er mulig hensyn til reindriftens behov ved 

drift av skuterløyper.  

Det vurderes at forslaget til løype 29 ikke vil medføre vesentlige negative konsekvenser for reindrift i 

området. 

8.11.2 Friluftsliv 

Løypen er innom to områdetyper: store turområder uten tilrettelegging og store turområder med 

tilrettelegging, med verdi viktig og svært viktig.  

Løypen sammenfaller med turstien Sørøya på langs på Sandøybotnveien veien, samt på strekningen mot 

grensen med Hassvik kommune. Dette er en oppmerket sti med varder ment for sommerhalvåret.  

Det er ingen spesiell friluftsaktivitet i vinterhalvåret i dette området. Det er ikke registrert tidligere konflikter i 

forbindelse med friluftslivet, og det vurderes at løypen ikke vil ha negativ effekt på friluftslivet. 

8.11.3 Naturmangfold 

Løype 29 går gjennom viktige viltområder for fjell og lirype, samt hare. Steinvannet, Mebotntjernet 

(Naturbase ID:BA00006635) er registrert som hekkelokalitet for svartbak, samt småvannene og 

myrområdene rundt er et viktig viltområde med flere hekkende rødlistearter. Bl.a. er det registrert 
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hekkende storlom, stjertand, bergand, svartand m.fl. Området har også mye smålom og trolig flere 

vadefuglarter. Disse artene ankommer hekkeområdet etter sesongen og vurderes til å ikke bli 

påvirket i særlig grad av løypenettet i området. Det er også et viktig område for hav- og kongeørn, 

men løypa berører ikke kjente hekkelokaliteter eller influensområder. Hønsehauk og jaktfalk er også 

registrert og antas også å hekke på denne delen av øya.  

Løypa vurderes å ikke ha noen særlig betydning for biologisk mangfold av tidligere nevnte grunner. 

8.11.4 Bolig- og hytteområder 

Løypen følger veien gjennom Sandøybotn, og det er sannsynlig at store deler av bebyggelsen langs 

løypen vil ligge i gul eller rød støysone fra skuterløypen.  

Det anbefales å sette fartsgrense til 30 km/h gjennom området av hensyn til bebyggelse for å 

redusere støyvirkninger. 

8.11.5 Landskap 

Deler av løypetraséen følger eksisterende veg, og har ingen negative virkninger mht. landskap. 

Løypetraseen for øvrig er så langt som mulig lagt hensiktsmessig i terrenget mht. synlighet og mulig 

terrengslitasje. 

8.11.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Løypene går igjennom et høyfjellsterreng med mye stein og ur. Det er ikke kjente kulturminner som 

kan komme i konflikt med skuterløypene. 

8.11.7 Sikkerhet for de som kjører og andre 
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Oversiktskart - områder med skredfare på løype 29 (merket med rød sirkel) 

Koppardalen 

 

Løypen går gjennom 

utløsningsområde for 

snøskred.  

 

Det er ikke mulig å flytte 

løypen utenfor 

aktsomhetsområdet.  

 

Løypen må stenges ved 

skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare i Koppardalen 

 

Storelv 

 

Løypen går gjennom et utløpsområde 

for snøskred.  

 

Det er mulig å flytte løypen utenfor 

aktsomhetsområdet. Dette anbefales. 

 

 

Snøskuterløype og skredfare i Storelv 

Sandøybotnveien 

 

Løypestrekningen som følger 

Sandøybotnveien går gjennom 2 mindre 

utløpsområder for snøskred. Det vestlige 

området kan også ha fare for 

steinsprang.  

 

Det er ikke mulig å flytte løypen utenfor 

aktsomhetsområdene.  

 

Løypen må stenges ved skredfare. 
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Snøskuterløype og skredfare langs Sandøybotnveien 

Tverrlandet 

 

Løypen går stedvis i utkanten av 

utløsningsområder for snøskred.  

 

Det er ikke mulig å flytte løypen 

utenfor aktsomhetsområdet.  

 

Løypen må stenges ved høy 

skredfare. 

Snøskuterløype og skredfare i Tverrlandet 

 

8.11.8 Samtykke fra grunneiere 

Antall grunneiere – 11.  

Samtykker – 7 grunneiere, hvorav 4 er stilltiende samtykke. 

Samtykker ikke – 4 grunneiere. 

Avslag på samtykke gjelder følgende løypestrekninger: 

Storelven østre 

 

Avslag på samtykke gjelder gnr/bnr: 

1/10. 

 

Løypen må legges om utenom denne 

eiendommen.  

 

Deler av løypen med avslag på samtykke i Storelv (merket 
rød) 

Sommarsetvannet 
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Avslag på samtykke gjelder eiendom 

1/10. 

 

Det finnes ingen alternative traséer.  

 

Avstikker til Sommarsetvannet utgår. 

Deler av løypen med avslag på samtykke (merket rød) 

 

8.11.9 Oppsummering/anbefalinger 

1. Fartsgrensen settes til 30 km/h i Sandøybotn av hensyn til bebyggelse. 

2. Løypen ved Storelv tilpasses mht. skredfare. 

3. Skredutsatte løypestrekninger må stenges etter nærmere vurdering. 

4. Løypen endres ved Storelven pga. avslag fra berørte grunneiere. 

5. Avstikker til Sommarsetvannet utgår pga. avslag fra berørte grunneiere. 
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9 Samlet vurdering 
Nedenfor følger oppsummering av virkningene på de forskjellige utredningstemaene samlet for alle 

skuterløypene.  

Reindrift 

Eksisterende skuterløyper vurderes som uproblematisk mht. reindrift basert på tilbakemeldingene fra 

næringen og kommunens erfaringer. Næringen er skeptisk til nye løyper på Seiland og på den 

sørlige delen av Sørøya. Løypene vil stort sett brukes når rein ikke er i området. Kommunen har 

også god dialog med næringen og er forberedt på å stenge løpene når reindrifta har behov for det. 

Det vurderes at skuterløypene ikke vil være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. 

Friluftsliv (vinterbruk) 

Løypene ligger i stor grad i viktige og svært viktige friluftsområder. Kartleggingen av friluftsområdene 

var imidlertid i stor grad basert på sommerbruk. Det er ingen konflikter med friluftsliv om vinteren.  

Naturmangfold (biologisk mangfold) 

Kunnskapsgrunnlaget for gjeldene løypetraseer/influensområder regnes som er relativt gode, selv 

om enkelte områder er dårlig kartlagt. I prosessen rundt skuterløypene er det vurdert hvor i terrenget 

skuterløypa bør gå for å ivareta natur og naturmangfold på best mulig måte.  

Etter en samlet vurdering og ut ifra dagene kunnskapsnivå, så er de eksisterende skuterløypene på 

et generelt grunnlag vurdert til å ikke ha vesentlig påvirkning av arters bestandssituasjon eller 

overlevelse/reproduksjon, jf. § 10 i naturmangfoldloven. Kommunen vurderer derfor at skutertrafikk i 

kommunen ikke vil påvirke biologisk mangfold av vesentlig betydning, innenfor dagens 

kunnskapsnivå. Imidlertid må det legges opp til å kunne stenge løyper ved lite snødekke, ved åpent 

vann, over myrområder og ved registrering av nye hekkelokaliteter for rovfugl. Samtidig må det 

vurderes å kunne stenge løyper hvor ulovlig kjøring bidrar til forstyrrelser av sårbare arter eller 

kjøring inn i vernede områder. 

Bolig- og hytteområder 

Mange fritidsboliger og noen boliger berøres av støy fra skuterløypene. Disse er kartlagt gjennom 

støyutredningen og vurdert under hver løype. I flere av tilfellene går skuterløypene på ubrøytet 

kjøreveg. Det er ingen kjente konflikter mht. støy i tilknytning til eksisterende løyper. Det foreslås å 

sette ned fartsgrense til 30 km/h i områder med bebyggelse og relativt mye skutertrafikk.  

Landskap 

Løypene er så lang som mulig av sikkerhets hensyn lagt hensynsfullt i landskapet for å unngå 

negative fjernvirkninger. Løypene berører 3 områder med verdifullt landskap. Det vurderes at 

områdene ikke vil bli påvirket negativt ved kjøring på snødekt mark. 

Kulturminner og -miljø 

Skuterløypene kommer i konflikt med kulturminner på 2 steder. Løypene flyttes utenom 

kulturminnene. Ev. kulturminner innenfor rastingssonen vurderes til å være ubetydelig berørt pga. 

generelt lite skutertrafikk og svært begrenset rastingsaktivitet. 

 

 

Sikkerhet for de som kjører og andre 

Skredfare i kommunen er generelt høyt. Det er spesielt mange utsatte områder på skuterløypene på 

Seiland og Sørøya. Mange av løypene her er eneste kommunikasjonsmiddel mellom stedene på 

vinterstid, og er i så måte en viktig samfunnsfunksjon.  
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Som følge av utredningen ble løypene tilpasset mht. skredfare der dette er mulig. Det er fortsatt 

mange løyper som går gjennom skredfarlige områder. Det er viktig med god informasjon om 

skredfare til brukere av skuterløypene. Løypene må stenges ved skredfare.  

Løypene går gjennom flere vann som er drikkevannskilder eller ligger i nedslagsfelt til drikkevann. 

Det tillates ikke rasting på disse vannene.  

Gjennom utredningen ble det avdekket noen områder med påkjøringsfare. Det foreslås tiltak for å 

sikre disse områdene.  
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10 Vedlegg 
Vedlegg 1: Innspill  

Vedlegg 2: Avtale med grunneiere i Hammerfest kommune 

Vedlegg 3: Støyutredning  

                           

 


