Høringsforslag vedrørende endring av løype 17 fra Stohpojàvri til
møtepunkt løype 14 Gàkkajavri
Gagga hytteforening refererer til høring vedrørende der forsvaret og Porsanger kommune
ønsker å endre løype 17 fra Stohpojavri til møtepunkt løype 14 Gàkkajavri. Grunnen til
endringen er ifølge forsvaret sikkerheten til snøscooterbrukerne når det drives skarpskyting
fra standplass D1. Sikkerhetssonen strekker seg i østlig retning fra nordenden av
Seakkoljàvri til midt på stourra Gàkkajàvri.
Hytteforeningen er innforstått med at sikkerheten for scooterbrukerne må ivaretas, men
undres at det er fullt mulig å gå både på ski og til fots i samme område vinterstid.
Litt historisk er denne løypen benyttet av scooterfolket tilhørende gagga hytteforening siden
1970-80 tallet. Parkeringsplassen ved gapahuk ved Gàkkajàvri er også Porsangers
utfartssted nr.1 vinterstid. I dag brukes Seakkoljàvri som utfartssted av alle aldersgrupper.
Vannet ligger nærme Gagga hyttefelt, ligger lunt til og er et alternativ ved dårlig vær både
østover mot Luostjok og vestover mot Leavnnjasjàvri.
Gagga hytteforening ønsker å opprettholde deler av eksisterende trasé løype 17 med
modifikasjoner fra nytt forslag om endring av løype 17.
Vi ønsker å få opprettholde løype 17 fra møtepunkt løype 14 Gàkkajàvri videre etter
eksisterende trasé over Stourra Gàkkajàvri til nordenden av Seakkoljàvri. Derfra ned til
forsvarets vei som ligger sør av Bajit Russojàvri. Følge så veien et kort stykke vestover
mellom Skytebane E2 og håndgranatbane DE4 og ned på Stuorra Inggasjàvri videre til
Inggasgammen. Derfra følges foreslått trase over Unna Inggasjàvri ned mot Stohpojàvri,
Rozi og Brennelv.
Ved bruk av bane D1 kan det settes opp flagg som varsler om skarpskyting ved nordenden
av Gakkajàvri der løypa går opp til Seakkoljàvri. I en overgangsfase eller permanent ordning
kan det også settes opp flagg eller skilt ved gapahuken ved Gakkajàvri. Dette vil varsle om
militær aktivitet og at løypen er stengt for ferdsel både på ski og snøscooter.
Dette vil også fange opp turister ved Skoganvarre turistsenter som har vinterlige aktiviteter i
området.
Ved skarpskyting kan forslaget til løype fra Dàpmotjàvri til Stuorra Inggasjàvri benyttes av
både ski og scooterbrukere.
Håper dere vil vurdere Gagga Hytteforening sitt forslag til endring av løype 17. Forlaget vil
fange opp brukere både på ski og snøscooter. Sikkerheten vil være lik for begge
brukergrupper.
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