Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Troms og Finnmark
§1 Formål
(1) Forskriften fastsetter snøskuterløyper i Porsanger kommune og gir bestemmelser om
bruk.
§ 2 Virkeområde
(1) Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøskuterløyper i Porsanger
kommune, herunder kjørefart og kjøretider. Bestemmelsene hjemler kun kjøring med typegodkjent
og registrert snøskuter (beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre
motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing).
(2) Løypenett innenfor Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt inngår i prøveordning
som skal evalueres årlig av Forsvaret og kommunen. I tilfelle av økte interessekonflikter med
vesentlig ulempe for Forsvarets bruks- og utviklingsmuligheter kan det i forbindelse med slik
evaluering bli aktuelt med bruksbegrensninger eller endring/stenging av løyper.
§3 Snøskuterløyper
(1) Snøskuterløyper i Porsanger kommune framgår av digitalt kart vist i vedlegg til denne
forskrift. Kart og denne forskrift om skuterløyper, oppbevares hos Porsanger kommune.
Snøskuterløypene vises i kommuneplanens arealdel og på Porsanger kommunes hjemmeside.
Løypenettet i henhold til løypekartet består av følgende skuterløyper:
Løype 1: Olderfjord bru til Rággevárjávrrit (140) med sideløype til Tverrusselv bru,
Gárjilluoppal (184), Smørfjord, Bringnes, Gárdevarstealli ved kommunegrense Måsøy,
Njárgajávri (325) og kommunegrense Nordkapp
Løype 3: Gumpejohka ved kommunegrense Hammerfest til Øvre Fransvannet (215)
Løype 3A: Olderfjorddalen til Nedre Fransvannet (201)
Løype 4: Olderfjord (bru E6) til Gussasáiva (373) ved kommunegrense Hammerfest
Løype 5: Ytre Billefjord (Helmerjord) til Suolojávri/Njárgajávri (294) med sideløype til
Bakkejord og Sálletjohka hyttefelt
Løype 6: Kistrand til Nedre Fransvann (201) med sideløype til Treviknes og Veidnes
Løype 7: Indre Billefjord (Jeahkir-veien) til Ruvžajávri (336) med sideløype
Løype 8: Ytre Sandvik til Indre Billefjord med sideløyper til Suovdi, Trollholmsund og Kolvik
Løype 9: Gåradakvannet (35) til Gorbovuonjohka med sideløype til løype 7 langs kraftlinje
Løype 10: Ikkaldas til Skáiddejávri (325)
Løype 11: Ikkaldas til Čoalbmejávri (375)

Løype 12: Stabbursnes til løype 11
Løype 13: Sarppula til løype 14
Løype 13A: Lakselv hotell til løype 13 ved Holmen bru
Løype 13B: Klemetstad - Ucca Vuođđujávri (300) med sideløype til Gjøkenes og Ekornbakken
Løype 13C: Nedrevann til løype 17 med sideløype til Gaupeveien
Løype 14: Kommunegrensa Alta – Vánšjohka med sideløyper til Skoganvarre camping og
Gákkajávri (104-99)
Løype 14A: Gaggavann (104-99) til løype 19 med sideløype til Gagga hyttefelt vest , Gagga
hyttefelt, øst, Luostejohk hyttegrend og Otermoen.
Løype 15: Sentrum til løype nr. 14 med sideløype til Stelletjávri (83) og Ildskogmoen.
Løype: 15A: Brennelvmyra til Skogende med sideløype til Østerbotnhalsen
Løype 17: Stuevann (90) til Dapmotjavri (124,5) med avlastningstrase langs Halkavarreveien
mellom vann (158) og Stohpojávri (90)
Løype 18: Øvrevann (70) til Savgŋojávri/Sangovann (220)
Løype 19: Luovosvárri hyttefelt til løype 14 med sideløyper til Grøtterud og kommunegrense
Karasjok
Løype 20: Čáskil til Suolojávri (408) med sideløype til Goadjinjávri (463) og Suoidnejávri (523)
Løype 21: Čáhppiljohka/Sappirjoki til løype nr. 20 (Luostejohka) med sideløype
Løype 22: Børselv sentrum til løype 21
Løype 23: Børselva til Kjæs med sideløyper til Tverrelva Vulimusjavri (94), Suolojávri (102)og
kommunegrense Lebesby
Løype 23A: Børselv sentrum til Hestnes
Løype 23B: Kratteng til løypekryss ved løype 29 med sideløype fra Hiriskuru til løype 23 ved
lysløypen
Løype 23C: Avlastningsløype Børselv – Vulimusjavri (94) med sideløyper til Varrebohki og
Lákcajávri (190)
Løype 24: Mårnes til løype 23
Løype 25: Ytre leirpollen til løype 23

Løype 26: Indre brenna til løype 23
Løype 27: Hornelva til løype 23
Løype 28: Styrnes til Kjæsvannet (50)
Løype 29: Børselv sentrum til Buksabeahljohka med sideløype til Vuolit Silffarjávri (81)
Løype 30: Lábbarjávrrit til Bátnesatjávri (259) med sideløype til kommunegrense Lebesby

§ 4. Åpning og stenging av snøskuterløyper
(1) Bruk av snøskuter etter denne forskrift er bare tillatt når den aktuelle snøskuterløype er
merket i terrenget og annonsert åpen på kommunens hjemmeside. Motorisert ferdsel i løypene er
kun tillatt når det er et bærende snølag i løypen.
(2) Løypene skal være stengt i tidsrommet 5. mai til 30. juni jf. nasjonal forskrift § 9 første
ledd, med mindre Statsforvalteren har bestemt noe annet.
(3) Kommunen kan stenge løyper eller del av løype med umiddelbar virkning av hensyn til
reindrift, skredfare m.m. Dette annonseres på kommunens kjemmeside.
(4) Kommunen skal stenge løyper i Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt når
Forsvaret gir skriftlig beskjed til kommunen om at det er behov for å stenge en eller flere av løypene.
Behov for stenging kan oppstå som følge av sikkerhetsmessige utfordringer eller behov for skjerming
av operasjoner/aktiviteter av hensyn til rikets sikkerhet og tilsvarende etter Lov om nasjonal
sikkerhet (sikkerhetsloven).
(5) Avlastningsløyper kan åpnes når hovedløype må stenges. Dette gjelder følgende løyper:
Løype 23C: Avlastningsløype Børselv – Vulimusjavri med sideløyper til Varrebohki og
Lákcajávri
Delstrekning av løype 17 innenfor Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt
(6) Det skal vurderes behov for stenging av særlig utsatte løyper ved høy skredfare.
Skredvarsel for region Finnmarkskysten skal benyttes i vurderingen. Rutiner for vurdering av
skredfare skal fastsettes i kommunale retningslinjer for drift av løypenettet.
(7) Åpning og stenging av løyper som krysser områder med usikker is skal baseres på sikre
isobservasjoner og lokalkjentes kunnskap. Rutiner for vurdering av farlig is skal fastsettes i
kommunale retningslinjer for drift av løypenettet.
§ 5. Bruk av snøskuterløyper
(1) Bruk av snøskuter etter denne forskrift skjer på eget ansvar.
(2) Alle løyper og rasteområder kan brukes hele døgnet.

(3) Det er ikke tillatt å kjøre fortere enn 70 km/t med snøskuter i terreng. Snøskuter med
slede må ikke kjøres fortere enn 60 km/t uten passasjer, og 40 km/t med passasjer.
(4) Det er forbudt å kjøre med høyere hastighet enn 30 km/t på følgende steder:
Olderfjord, Bringnes, Eidevann, Smørfjordkrysset, Falas, Olderfjordalen hyttefelt, Helmerjord,
Sallejohka hyttefelt, Treviknes, Indre Billefjord, Stabbursnes, Gjestgiveribrinken, Luostejok
hyttegrend, Otermoen, Lavkavann, Flyplassveien-sentrum, Børselv sentrum,Styrnes,
Porsangmoen og Børselvnes.
(5) Det er forbudt å kjøre med høyere hastighet enn 20 km/t på følgende steder:
Gagga hyttefelt vest, Gagga hyttefelt øst, Østerbotn, Cahpilkohk hyttefelt og Brenna
(6) Det er forbudt å kjøre med høyere hastighet enn 50 km/t på følgende steder:
Mellom Harrejohka-vassdraget ved bane C1 og område nord for bane F5 i
Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt.
(7) Føreren skal stanse før kryssing av veg og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på
vegen. Maksimal hastighet ved kryssing av veg er 20 km/t.
(8) Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel.
§ 6. Kjøring ut av løypa for stopp og rasting
(1) Det er tillatt å parkere og raste inntil 300 meter fra senter av skuterløyper på begge sider,
med unntak av strekninger nevnt i andre ledd i denne bestemmelsen. Det er bare kjøring i rett linje
ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs løypa er forbudt.
(2) Langs følgende løyper/strekninger er det ikke tillatt å kjøre ut fra løypen for å raste:
Løype 1 i Olderfjord sentrum
Løype 13B Mellom løypekryss ved løype 13 mot Sarpula og løypekryss vest for Rivgojávri med
unntak av kjøring ut på islagte vann nevnt i §6 tredje ledd.
Løype 13B – delstrekning under løsneområde nord for Meardevarri.
Løype 13C fra strandlinjen ved Nedrevann (63) til sammenkobling med løype 17
Løype 14: Kjøring inn i råkutsatte områder langs løype 14 på Øvrevann og Gaggavann
Løype 14: Det er ikke tillatt å krysse nasjonalparkgrensen ved Cieknalisjavri.
Løype 15: på strekningen mellom østsiden av løypekryssing over flyplassveien til vestsiden av
løypekryssing ved Laatasveien.
Løype 15: på strekningen skytefeltgrense ved Riebanasjohka til skytefeltgrense ved vann
(388,8).
Løype 17: fra Dápmotjavri (125) til Stohpojávri (90), med unntak av kjøring ut på islagte vann
nevnt i § 6 tredje ledd.
Løype 18: Kjøring inn i råkutsatte områder langs løype 18 på Øvrevann
Løype 22: Kjøring ut av løype over eiendom gnr 33 bnr 22
(3) Det er tillatt å kjøre ut av løypa for å raste på følgende islagte vann:
Løype 1: Stuorra Gárjiljávri (187), Unna Gárjiljavras (141), Gárjilluoppal (182), Fáhccajávrrit
nord (298), Fáhccajávrrit sør (323), Stohpojavrrit sørvest (317), Stohpojavrrit øst (331) og
Njárgájavri (325).

Løype 4: Davit Fránssajávri (201), Máttit Fránssajávri (215), Vuolit Goadehisjávri (301), Bajit
Goadehisjávri (315), Skaiddejávri (325) og Leaktojávri (367).
Løype 5: Njárgajávri (294), Beatnatjávri (272) og Jovnnajavri (241).
Løype 6: Duolbajávri/Prestvannet (283).
Løype 7: Bajit Gierddotjávri (214) og Ruvzajavri (336).
Løype 11: Gorbovuonjávri (364) og Coalbmejávri (375).
Løype 13: Vuolitjávri/Nedrevann (63).
Løype 13B: Stuorra Vuođđujávri (291) og Rivgojavri (274)
Løype 14: Nordre Stabbursdalsvannet (365), Stabbursdalsvannet (366), Leavnnjasjávri (453)
og Vuolajokluoppal (109).
Løype 15: Unna Juovssajávrrás (86), Stohpojávri (90) og Stuorra Juovssajávrrás (90),
Stelletjavri (85) og Loktajávri (115)
Løype 17: Greinerluoppal (95 ), Ládjojávri (122) og vann (114)
Løype 20: Goadjinjávri (463), Justinjávri (504), Suoidnejávri (523) og Suolojávri (408).
Løype 21: Suolojávri (515).
Løype 23: Leirpollvannan (226), Vuolimusjávri (94), Suolojávri (102), Stuorra Áilegasjávri
(103), Lákcajávri/Laksajãrvi (190) Keaisajávri/Kjæsvann (50) og Moksajávri (175).
Løype 26: Roancejávri (105).
Løype 29: Buvrejávrrit (136) og Rávdojávri (167).
(4) På vann nevnt i § 6, tredje ledd er det tillatt å kjøre ut fra snøskuterløype for rasting på
hele vannet, med unntak av områder nevnt i § 6, femte ledd og § 7, fjerde ledd.
(5) På Skaiddejávri (325) er det kun tillatt å kjøre ut fra snøskuterløype for rasting øst for der
snøskuterløype 4 krysser vannet.
(6) Ved rasting på islagte vann etter tredje ledd i denne bestemmelsen er det ikke tillatt å
kjøre videre opp på land for å raste.
(7) På følgende strekninger er det forbudt å stoppe:
Løype 15: Strekningen mellom vest for løypekryssing over Flyplassveien til bunnen av bakke nedenfor
Laatasveien

§ 7. Sikkerhet
(1) Den som ferdes i skuterløyper og områder tillatt for rasting etter denne forskrift har et
selvstendig ansvar for egen sikkerhet, samt vurdere risiko for snøskred.
(2) Den som ferdes i Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt har et selvstendig ansvar
for selv å holde seg informert om det er trygt å ferdes der før en tar seg inn i feltet og må under
ferdsel følge merking og anvisning fra Forsvaret.
(3) Den som ferdes på islagt vann etter denne forskrift har et selvstendig ansvar for selv å
påse at isen er trygg. Den som ferdes på islagt vann etter denne forskrift må være oppmerksom på at
ferdsel utenfor merket løype medfører økt risiko for uønskede hendelser ved nedsatt sikt og
vanskelige værforhold.
(4) På flere vann er det områder hvor det kan forekomme snøskred, usikker is eller råker i
isen. I disse områdene er motorferdsel forbudt. Områdene er markert med X-satte refleksmerkede
stikker i biologisk nedbrytbart materiale og informert om med skilt ved løypestart. Forbudet gjelder
områder på følgende vann (meter over havet og type naturfare er angitt i parantes):
Løype 4: Leaktojávri (367, råk ved innos/utos).
Løype 11: Gorbovuonjávri (364, råk ved innos/utos) og Coalbmejávri (375, råk ved
innos/utos).
Løype 13: Vuolitjávri/Nedrevann (63, råk ved innos/utos, usikker is pga. regulert vassdrag,
snøskred).
Løype 14: Nordre Stabbursdalsvannet (365, råk ved innos/utos), Stabbursdalsvannet (366,
råk ved innos/utos), Leavnnjasjávri (453, råk ved innos/utos, snøskredfare), Vuolajokluoppal
(109, råk ved innos/utos), Øvrevann (70, råk ved innos)
(5)I de bratteste partiene av løype 13B går løypen gjennom skredterreng (utløpssoner). Det
anbefales at scooterførere holder minimum 30 meters avstand når de kjører gjennom
skredterreng. Det anbefales også at skuterførere som ferdes i skredterreng sjekker daglig
skredvarsel for region Finnmarkskysten og har med spade, søkestang og sender/mottaker.
§. 8 Skilting og merking
(1) Løypene skal stikkes i tråd med kartfestet trase
(2) I løype gjennom Olderfjord sentrum kan merket løypetrase avvike med inntil 7,5 meter fra
kartfestet trase.
(3) Kommunen har ansvar for skilting og merking av skuterløypene.
(4) Der skuterløype krysser bilveg skal Statens vegvesen sine normer for skilting og merking
følges.
(5) Løypestrekning hvor skuterløype passerer i utløpsområde for snøskred skal merkes/skiltes
særskilt

(6) Løypestrekning med nedsatt fartsgrense jf. § 5 skal merkes/skiltes særskilt.
(7) Løypestrekning i særlig bratt og hellende terreng skal merkes/skiltes særskilt
(8) Løypestrekning som krysser skiløype skal merkes/skiltes særskilt
(9) Løypestrekning med rasteforbud jf. § 6 skal merkes/skiltes særskilt.
(10) Merking skal gjøres med refleksmerkede stikker med unntak for strekninger nevnt i §8,
11. ledd
(11) Merking skal gjøres med stikker uten refleks langs E6 – Flyplassveien og langs Fylkesveg
8060 ved Børselv sentrum.
§9. Straffeansvar
(1) Brudd på denne forskrift straffes i henhold til § 12 i lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag.
§10. Overtredelsesgebyr
(1) Statens naturoppsyn kan, i medhold av lov om motorferdsel § 12 b, ilegge fører av
snøskuter overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder bestemmelser gitt i denne forskrift.
§ 11. Gebyr for bruk av løypenettet
(1) Kommunen kan innføre gebyr for bruk av løypenettet.
§12. Ikrafttredelse
(1) Denne forskrift trer i kraft straks
Vedtatt av kommunestyret i Porsanger den 6.5.2021

