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Høring - Forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune
Dato på kommunens høringsbrev
Saksnr./ref.nr.
Uttalelse til saken

Alta Arbeiderparti ønsker å gi uttalelse til Porsanger kommunes høring - Forskrift om snøskuterløyper.

Det har over år hvert et godt politisk samarbeid med mål om å få knyttet sammen skuterløyper mellom våre
kommuner, og Alta og Porsanger har vært med i snøskuter gruppen som ble satt ned for å jobbe for blant annet
dette.
Alta Arbeiderparti vil på bakgrunn av dette og ut fra felles mål om å knytte kommunene sammen med lovlige
snøskuterløyper gi høringsinnspill til løype 31 som vil med en mindre justering kunne ivareta målsetningen om
sammenknyttet løypenett.
Ny løype 31 i høringsforslaget via Bohkosjavri, bør få en mindre endring i forhold til forslaget som ligger ute på
høring, Traseen som den er foreslått i høringen kan komme i konflikt med gamle fjellrevhi og kan med fordel endres
litt ved at den istedet møter Alta løype på Marttejavri.
Alta Arbeiderparti vil også ta med at vi synes det er svært positivt at det legges til rette for løype til kommunegrensen
til Hammerfest, dette kan også bli en attraktiv turistløype.
Avslutningsvis, vi ser I forslaget som er på høring at det kan virke som at Porsanger kommune legger opp til en
innskjerping vedr bruk av gumpi. Vi synes dette er uheldig og vil at dagens praksis skal kunne fortsette. Dette er en
viktig rekreasjon for en stor del av Finnmarks befolkning, og den bidrar også til å ivareta jakt og fiskekulturen blant
den oppvoksende generasjon.
Vi håper våre innspill blir hensyntatt og ser frem til videre samarbeid for å utvikle mulighetene for godt friluftsliv både
for de som bor i det flotte fylket vårt og næringslivet.

