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§ 1. Formål 

Forskriften fastsetter snøskuterløyper i Nordkapp kommune og gir bestemmelser om bruk.  

 

§ 2. Snøskuterløyper 

Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede 
løyper: 

Løype 1: fra Repvåg via Stranddalen til Raggevárri med sammenknytning til løype nr. 1 i Porsanger 
kommune. 

Løype 2: fra løype 1, sør for Store Strandvatnet, over vannet, langs vest for E69 til Reinelva og opp 
Reinelvdalen til Femtedalsvatnet og løype 4. 

Løype 3: fra Kåfjord fergeleie opp Kåfjorddalen, via Langvatnet, Lafjordelva, Nammejohka, 
Nammejávri, Larkajávri, andre Lafjordvann, tredje Lafjordvann og til løype 1. 

Løype 4: fra E69 innenfor Porsangervika, opp dalen via Andre-, Tredje- og Fjerdedalsvann til 
Femtedalsvann og løype 2. Videre går løypen mot Kåfjorddalen og løype 3. 

Løype 5: fra Austerelva på vegen opp mot Honningsvågsfjellet, tar av vestover fra vegen ved 
høyspentlinja og følger Forsvarets vintervegtrasé, først vestover, så nordover langs østsiden av 
Guhkesgielas, over fylkesvegen sør for Gjesværkrysset, så nordover langs vestsiden av europavegen 
til Runvatnet og løype 6 ved Skarsvågkrysset. 

Løype 6: fra Skarsvågkrysset langs forsvarets vintervegtrasé til Nordkapp, videre langs E69 til 
Nordkapplatået. 

Løype 7: fra garasjen til Nordkapp snøscootertaxi på Skutnes, langs vestsida av kommunal vei, 
videre sørover til den krysser fylkesveien, langs fylkesveiens vestside til Storvantet, videre over 
vannet til sydvestenden – mot vest til løype 6 ved vann 66 moh. 
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Løype 8: fra parkeringsplass ved Gjesvær til Russelva, via Larsvatnet, Holmevatnet, Storskogvatnet 
og Svartvatnet. Videre følger løypen høyspentrase til vann 145 moh. Langs sørsiden av FV 8038, via 
Nedre og Øvre Risfjordvatnet til Skadjavárri, med en avstikker til Risjorden, videre krysser løypen FV 
8038 og går via vann 231 moh. følger så nordsiden av Fv 8038 til løype 5.   

Løype 9: fra Porsangervika, sørover langs østsiden av E69, til parkeringsplass ved E69 og løype 4, 
videre sørover via Bahtaváhjávri til parkeringsplass ved Inner-Rasskeila. 

 

§ 3. Bestemmelser om bruk  

Snøskuterferdsel langs løypene er bare tillatt når løypenettet er entydig merket i terrenget, og 
annonsert åpen på kommunens hjemmeside.  

Kommunen kan stenge for bruk av snøskuter etter denne forskrift med umiddelbar virkning dersom 
det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. Stenging annonseres på kommunens hjemmeside. 

Bruk av snøskuter etter denne forskrift skjer på eget ansvar. 

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni 
dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. 

§. 3.1 Fartsgrenser 

Maksimal tillatt fartsgrense etter denne forskrift er 70 km/t ved kjøring i terreng. Dersom skuteren 
har slede er maksimal tillatt hastighet 60 km/t, med passasjer i slede er maksimal tillatt hastighet 
40 km/t. Maksimal hastighet ved kryssing av vei er 20 km/t. 

Det er forbudt å kjøre med høyere hastighet enn 40 km/t på følgende steder: 

a) I områder for rasting 
b) I alle bolig - og hyttefelt 

§. 3.2 Kjøretid 

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai og til og med 30. 
juni dersom ikke Statsforvalteren har bestemt noe annet jf. §9 i nasjonal forskrift til 
motorferdselloven. 

Alle løyper og rasteområder kan brukes hele døgnet, så lenge løypetraseene er åpne. 

§ 3.3 Rasting 

Det er tillatt å parkere og raste inntil 300 meter fra senter av skuterløypen på begge sider. På 
islagte vann er det tillatt å kjøre ut av løpa for rasting på hele vannet. Kjøring ut av løypene må skje 
i mest mulig rett linje til rasteplass. Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt.  

 

§ 4. Sikkerhet 

Den som ferdes i skuterløypene og i områder tillatt for rasting etter denne forskrift har et 
selvstendig ansvar for egen sikkerhet ved å påse at isen er trygg, samt være oppmerksom på fare 
for utløp av snøskred under bratt terreng. 

Den som ferdes langs skuterløypene og på islagte vann etter denne forskrift må også være 
oppmerksom på at ferdsel utenfor oppmerket løype/ tillatte områder for rasting medfører økt 
risiko for uønskete hendelser ved nedsatt sikt og vanskelige værforhold. 

Føreren skal stanse før kryssing av veg og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på veien.  
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§ 5. Skilting og merking 

Løypene skal stikkes i tråd med kartfestet trasé, det tillates et avvik på inntil 15 meter der det er 
nødvendig å sikre en funksjonell og trafikksikker løypetrasé.  

Kommunen er ansvarlig for skilting og merking av skuterløypene. Der skuterløypene krysser 
bilveger skal Statens vegvesens normer for skilting og merking følges: 

a) Strekninger hvor skuterløypene passerer i utløpsområder for snøskred skal merkes særskilt. 
b) Strekninger med nedsatt hastighet skal merkes særskilt. 
c) Strekninger med rasteforbud skal merkes særskilt. 

Merking skal gjøres med refleksmerkede stikker av biologisk nedbrytbart materiale.  

 

§ 6. Gompi 

Hensetting av gompi, bu, campingvogn eller annet byggverk tilrettelagt for transport med snøskuter 
regnes ikke som rasting og er ikke tillatt etter denne forskrift. 

 

§ 7. Betaling og begrensning av brukergrupper 

Løyper og områder for rasting er tillatt for alle brukergrupper uten betaling.  

 

§ 8. Straffeansvar 

Brudd på denne forskrift straffes i henhold til § 12 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 

 

§ 9. Overtredelsesgebyr 

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.  

 

§ 10. Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 10.12.2009, nr. 1567, om 
snøskuterløyper i Nordkapp kommune, Finnmark.  
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SAMMENDRAG 

Nordkapp kommune har igangsatt arbeidet med å fastsette ny forskrift for skuterløyper i tråd med nasjonalt krav iht. 
Motorferdselloven § 4a og Motorferdselforskriften § 4a. Prosessen ble varslet igangsatt i oktober 2020, det kom inn 4 
innspill i høringsperioden, disse er oppsummert og komment i rapporten.  

Iht. Miljødirektoratets veileder til fastsetting av skuterløyper plikter kommunen å gjennomføre en utredning og 
kartlegging av hvilke påvirkninger løypene kan ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet.  

Iht. veilederen plikter kommunen i tillegg å ta hensyn til følgende forhold: 

Støy, bolig- og hytteområder, sikkerhet for de som kjører og andre, landskap, kulturminner og kulturmiljø, samt 
reindrift.  

Nordkapp har i dag 8 eksisterende skuterløyper, i tillegg er det foreslått 2 nye løyper i kommuneplanens arealdel, 
som ikke inngår i gjeldende forskrift. Etter dialog med kommunen er avklart at dagens løype 8 fra Normannseth til 
Helnes ikke skal videreføres, da denne ikke har vært i bruk på flere år.  

Det er gjort en vurdering av lovpålagte vurderingstema for alle løypene. Som følge av gjennomgangen er det gjort 
noen justeringer av traseene, disse er nærmere beskrevet ifm. vurderingen av den enkelte løype. 

Skuterløypene slik de foreligger iht. vedlagt løypekart anses ikke å komme i konflikt med nasjonale,- regionale- eller 
lokale interesser og anbefales derfor videreført.  

I forkant av oppstart av arbeidet med utredningen har Multiconsult på oppdrag fra Nordkapp kommune, foretatt en 
kartlegging og verdisetting av kommunens friluftslivsområder. Resultatet av kartleggingen ligger som vedlegg. 
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1 INNLEDNING 

Gjeldene skuterløyper med tilhørende forskriftet er vedtatt av fylkesmannen med hjemmel i 

motorferdselloven § 5, tredje ledd.  

Etter endringer i det nasjonale regelverket for motorferdsel og den nasjonale 

motorferdselforskriftens § 4a, vil gjeldene forskrift opphøre 19.07.2021. Ny forskrift må være vedtatt 

innen oppstart av skutersesongen 2021/22. I kommunene i tidligere Finnmark og Nord-Troms 

omfatter myndigheten også adgang til å ha en forskrift som åpner for kjøring ut av løypa for å raste. 

For å følge opp nasjonalt regelverk er det derfor igangsatt en prosess for fastsetting og utredning av 

nye og eksisterende løyper i Nordkapp kommune.  Adgang til å etablere snøskuterløyper til 

fornøyelseskjøring er hjemlet i motorferdselloven (§ 4a) og Forskrift for bruk av motorkjøretøy i 

utmark og på islagte vassdrag (§ 4a). 

Kommunen har i dag 8 eksisterende løyper, i tillegg til to nye foreslåtte løyper som ikke omfattes av 

gjeldende forskrift. Alle løypene er i sin helhet angitt i kommuneplanens arealdel. 

Løypene i kommuneplanen er imidlertid tegnet inn med en noe grov målestokk. Dette gjør at angitte 

traseer går noen streder gjennom flere bolighus og et reindriftsanlegg. Det er derfor foretatt noen 

mindre justeringer i av traseene for å rette opp i tidligere unøyaktigheter. Det er i tillegg gjort mindre 

justeringer av traseer blant annet for å unngå unødvendig kryssing av vei. Justeringene er nærmere 

omtalt ifm. beskrivelser av den enkelte løype.  

Det gjøres samme vurderinger og kartlegginger av nye og eksisterende skuterløyper.  

 

1.1 Hensyn kommunen plikter å ta 

Motorferdselforskriftens § 4a fastsetter flere krav til saksbehandlingen. Ved fastsetting av løyper og 

bestemmelser om bruk av løyper skal kommunen ta særskilt hensyn til: 

- Støy  

- Friluftsliv  

- Naturmangfold  

- Bolig- og hytteområder  

- Landskap  

- Kulturminner og kulturmiljø  

- Sikkerhet for de som kjører og andre 

 

I tillegg er det flere forhold som skal ivaretas: 

Verneområder 

Det er i tillegg ikke tillatt å etablere skuterløyper i eksisterende eller foreslåtte verneområder. Med 

foreslåtte verneområder menes områder der forslag er kunngjort etter naturmangfoldlovens § 42. 

 

 



Fastsetting nye og eksisterende skuterløyper, Nordkapp kommune multiconsult.no 

 1 INNLEDNING 

 

10213294-02-PLAN-RAP-001 18. april 2021 / 01 Side 9 av 153 

Reindrift 

Kommunen må vurdere konsekvensene for reindriften når den starter arbeidet med å planlegge 

snøskuterløyper. Løyper som virker inn på reindriftens særverdi- og minimumsområder, vil normalt 

anses for å være til vesentlig skade og ulempe for reindriften.  

Med særverdiområder menes flyttlei, brunstland, kalvingsland, sentrale luftingsområder, samt 

områder i og ved anlegg til merking, skilting og slakting. Minimumsbeite er det årstidsbeitet som 

begrenser distriktets reintall. Kommunene skal utover dette ta spesielt hensyn til viktige 

vinterbeiteområder.  

Statens vegvesen sin håndbok «Konsekvensanalyser» (V712) fastslår at minimumsbeiter i distriktet 

skal ha stor verdi.  

Kommunen bør etablere en tidlig og god dialog med reindriftsinteressene for å unngå unødige 

konflikter. 

Terrenginngrep 

Skuterløyper skal heller ikke medføre terrenginngrep, kvisting og felling av enkelt trær regnes ikke 

som terrenginngrep i dette tilfellet. Det vil også være mulig å etablere enkle bruer eller legge ned 

klopper av sikkerhetsmessige hensyn. Der skuterløyper krysser veg vil det også kunne være tillatt å 

etablere mindre ramper. Plan- og bygningslovens regler for saksbehandling vil kunne være gjeldende 

for slike tiltak.  

1.1.1 Deltema 

Iht. gjeldende lovkrav skal det utarbeides en konsekvensvurdering for friluftsliv og naturmangfold. Se 

for øvrig kap. 5 Deltema 

1.1.2 Motorferdsloven og innmark 

Motorferdselsloven regulerer kun kjøring på utmark. Loven gir derfor ingen begrensninger for kjøring 

på innmark. Det er derimot anbefalt fra Miljødirektoratet at løyper som krysser innmark også 

fremgår som en del av det kommunale løypenettet, slik at det fremstår som sammenhengende. Med 

innmark menes det i denne sammenhengen dyrket mark. Angitte løypetraseer iht. vedlagte løypekart 

skiller ikke mellom traseer over utmark og innmark.  

 

1.2 Prosess 

Prosess for fastsetting av skuterløyper følger av nasjonal forskrift § 4a tredje ledd.  

Prosessen skal oppfylle kravene i forvaltningslovens kap. VII, ang. utredning, varsling, uttalelse, 

formkrav og kunngjøring. Prosessen er i tillegg underlagt krav iht. plan og bygningslovens §§ 11-14 og 

12-12 fjerde og femte ledd.  

1.2.1 Medvirkning 

Iht. lovverket krever etablering snøskuterløyper både medvirkning, samarbeid, samråd, offentlighet 

og informasjon. Det forutsettes at berørte interessegrupper som næringsinteresser, herunder 

reindriftsnæringa, beboerforeninger, grunneiere, turlag og andre friluftsorganisasjoner, 

miljøorganisasjoner, velforeninger, hytteforeninger og liknende får komme til orde i 

beslutningsprosessen. 
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For å følge opp dette kravet ble det i januar 2020 avholdt en arbeidsworkshop med aktuelle berørte 

interessenter for å innhente informasjon om bruken av de ulike skuterløypene.  

Det er avholdt egne møter med reinbeitedistriktene i kommunen, samt Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark.   

1.2.2 Høring- og offentlig ettersyn 

Forslag til snøskuterløype skal sendes på høring etter reglene for høring av kommuneplan, jf. plan- og 

bygningsloven § 11-14. Dette innebærer at forslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn, kunngjøres i minst en lokal avis og gjøres tilgjengelig i digitale medier. Høringsfristen skal 

være minimum seks uker. Både forskrift og tilhørende løypekart skal inngå i høringsdokumentene.  

1.2.3 Vedtak 

Det er kommunestyret som har myndighet til å fastsette skuterløyper på vinterføre. Kommunestyret 

kan overføre myndigheten til annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndigheten 

kan ikke overføres til kommuneadministrasjonen.  

Kommunestyrets vedtak skal kunngjøres etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og 

femte ledd vedtak kan påklages til Fylkesmannen. Kommunestyret kan ikke treffe vedtak etter 

nasjonal forskrift § 4a før alle berørte grunneier har samtykket løypebruken.  

Det er derfor sendt ut forslag til grunneieravtale til alle berørte grunneiere, både offentlige og private 

i samtidig med varsling av offentlig ettersyn.   

Vedtak skal kunngjøres i tråd med bestemmelser i plan- og bygningslovens § 12-12 fjerde og femte 

ledd, samt forvaltningslovens §§ 38 og 39. Dette innebærer at vedtak både annonseres i avis, i 

digitale medier og i Norsk Lovtidend.  

1.2.4 Klage 

Kommunestyrets vedtak kan påklages av angitt gruppe privatpersoner, organisasjoner og offentlige 

myndigheter.  

Grunneiere og rettighetshavere og festere til eiendommer i løypenes influensområde kan klage. 

Sametinget kan klage, det samme gjelder det enkelte reinbeitedistrikt dersom løypene går i eller 

påvirker områder som brukes av rein. Organisasjoner kan klage dersom interessene de skal ivareta 

blir berørt. Dette gjelder for eksempel frilufts-, naturvern- og snøskuterorganisasjoner, grunneier-, 

bruker- og velforeninger.   

Nabokommuner og statlige og regionale organer kan klage dersom deres interesser blir berørt. 

Fylkeskommunen og statlige organer slik som fylkesmannen, Vegvesenet, med flere kan klage når 

interesser som de er satt til å ivareta, blir berørt. Som utgangspunkt kan slike organer klage over 

tilsvarende forhold som vil kunne gitt grunnlag for innsigelse, det vil si når det gjelder spørsmål som 

er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning 

for vedkommende organs saksområder. Støy og andre negative virkninger for lokalt friluftsliv kan 

være grunnlag for klage.   

Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring i kapittel VI gjelder. Fylkesmannen, som er 

klageorgan, kan prøve alle sider av saken, jamfør forvaltningsloven § 34. Klagefrist er 3 uker fra 

annonsert vedtak. 
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1.3 Forhåndsinnspill 

Det ble varslet om oppstart for arbeid med fastsetting av snøskuterløyper i oktober 2020 med 

høringsfrist til 01.11.2020. Det kom inn 5 innspill som er kommentert og oppsummert nedenfor, 

merknader legges ved i sin helhet som eget vedlegg.  

1.3.1 Sametinget, datert 07.10.2020 

Medvirkning i planlegging                                                                                                                     

Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i all type planarbeid. 

Samiske interesser og lokalsamfunn vil kunne være siida, reinbeitedistrikt, bygdelag, utmarkslag og 

andre interesseorganisasjoner. Kommunen skal også legge til rette for medvirkning fra den samiske 

befolkningen som ikke alltid er bosatt i kommunen, men som likevel har sine næringsarealer i 

kommunen, herunder reindrift. Det vises til brev av 20.10.2017 fra Miljødirektoratet til kommunene 

om planlegging av snøskuterløyper og hensynet til reindriften. 

Snøscooterløypene vil ha konsekvenser for reindrifta. Fra Sametingets side forutsetter vi en reell og 

nær dialog med reindrifta i området. Dette både i forhold til vedtak av løypenettet og de enkelte 

løypetraséne, og i forhold til utforming av planbestemmelser og løypeforskrift. 

Kulturminner i området                                                                                                                             

Kommunen skal ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø ved fastsetting av løyper, og må søke å 

finne løsninger for å unngå konflikt med disse hensynene. Sametinget forventer at ferdsel på 

skuterløyper skjer på snødekt mark og is slik at fare for slitasje av både kjente og ikke-registrerte 

kulturminner er liten. Det anmodes om at kommunen allikevel tar i hensyn til kjente kulturminner 

som er tilgjengelige i databaser som Kulturminnesøk og Askeladden og søker å unngå at løyper 

kommer i direkte berøring med disse. 

Sametinget vil vurdere eventuelle konflikter med kjente kulturminner når en oppdatert løypenett 

kommer på høring. 

Vi minner om at uttalelsen gjelder kun Sametinget og viser til egen uttalelse fra Troms og Finnmark 

fylkeskommune.  

Kommunens kommentar: 

Medvirkning i planlegging                                                  

Reindriften ble tilskrevet ved varsel om oppstart, det kom ingen merknader i varslingsperioden. I 

forkant av varsling av oppstart av utredningsarbeid og før start av kartlegging av friluftsområder ble 

det arrangert en Workshop for berørte interessenter og foreninger, her var Reindriften representert, 

sammen med grunneierlag, utmarkslag mfl. Det vil bli tatt ytterligere kontakt med aktuelle parter i 

løpet av utredningsprosessen. Innspillet anses som ivaretatt.  

Kulturminner i området                                                                                                                                          

Det er foretatt en utsjekk mot Askeladden/Kulturminnesøk for å avklare om eksisterende og nye 

løyper kommer i konflikt med registrerte kulturminner. Fylkesmannen i Troms og Finnmark, datert 

21.10.2020 

1.3.2 Fylkesmannen, datert 21.10.2020 

Fylkesmannen er tilfreds med at kommunen er i gang med forskriftsarbeidet og er tilgjengelig for 

veiledningsmøte om prosess og utredningskrav, samt særtemaer som reindrift eller naturmangfold. 

1. Fylkesmannens innspill til Nordkapp kommune                                                                                      

Det påpekes at fylkesmannen i utgangspunktet ikke tar stilling til eksisterende løypenett og vil 
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komme tilbake med konkrete tilbakemeldinger når forslag til forskrift sendes på høring. 

Fylkesmannen har imidlertid merknader som kommunen bør være oppmerksomme på i videre 

arbeid. 

Høringen                                                                                                                                                      

Kommunen skal involvere berørte parter i tråd med føringer fra Miljødirektoratet (MD) og Klima- og 

miljødepartementet(KMD). Det anbefales at det avholds arbeidsmøter med berørte reinbeitedistrikt 

16 Karasjok vest med berørte siidaer Skuohtanjárga og Máhkarávju. Det bør skrives referat fra 

møtene som legges ved høringen. 

Reindrift                                                                                                                                                  

Beiteområdene i kommunen benyttes i hovedsak som sommer,-høst og vårbeiter. I vårbeiteområder 

regnes også kalvingsområder som områder av særverdiområder for reindriften. Det må legges til 

rette for at løyper kan stenges i kalvingstiden. Det bør også tas hensyn til vintre med låste beiter og 

endret bruk av beiteområder som følge av klimaendringer. 

Løypenettet vil kunne berøre særverdiområder; kalvingsområder, oppsamlingsområder og flyttveier 

negativt. Kommunen bør være oppmerksom på skager på anlegg. Ny foreslått løype til Gjesvær vil 

måtte gå gjennom eksisterende gjerdeanlegg.  

«Skoleløype» i vedlagt kart                                                                                                                                     

I kart vedlagt høringsbrev er det vist et område for «Skoleløype». Fylkesmannen har gjort kommunen 

oppmerksom på at det ikke er hjemmel i nf. 4a til å avsettes «friområder» for skuterkjøring, heller 

ikke for kjøreskoler. Miljødirektoratet har til nå forutsatt at opplæring dekkes gjennom skuterløypene 

i Troms og Finnmark.  

Naturmangfold                                                                                                                                                     

Det bes om at Fylkesmannens miljøavdeling kontaktes dersom kommunen ikke har tilgang til 

sensitive data fra Naturbase, dvs. kategori C artene; snøugle, jaktfalk, dverggås, ulv og bjørn. 

Fylkesmannens veiledning til prosess og utredningskrav                                                                      

Rammer for forskriftsarbeidet                                                                                                             

Bakgrunnen for arbeidet er endring av motorferdselsloven og forskrift om bruk av motorkjøretøy i 

utmark og på islagte vann ble endret 19.juni 2015, og åpner nå for at kommunene har adgang til å 

fastsettes kommunal forskrift om snøskuterløyper.  

Eksisterende løypeforskrifter fastsatt av Fylkesmannen oppheves 19.juni 2021. Nasjonal forskrift § 4a 

angir krav til kommunens saksbehandling og hvilke hensyn som skal tas ved fastsetting av 

snøskuterløyper. Forvaltningsloven kap. VII er også gjeldende. Forslag til snøskuter løyper skal sendes 

på høring som beskrevet i plan- og bygningsloven § 11-14. Fylkesmannen er klageinstans for 

kommunens vedtak jf. nasjonal forskrift § 4a og høringspart i saken jf. forvaltningsloven § 37.                                                                                   

Hvor finner kommunen veiledning?                                                                                                                  

MD har informasjon om etablering av snøskuterløyper på hjemmesiden under «Fastsetting av 

snøskuterløyper». Direktoratet har også flere veiledningsbrev, KMD har i sine merknader til nf § 4a 

forutsatt at kommune benytter seg av veiledningsbrevene. Merknad fra KMD finnes nederst i 

forskriftsteksten. «Det gjøres oppmerksom på at veiledningen og merknadene fra Miljødirektoratet 

og Klima- og miljødepartementet er førende for hvordan prosess og utredningskravene i nf. § 4a 

skal forstås.» (Fylkesmannens utheving). 

MD har i brev av 22. september 2017 til kommunene i Nord-Troms og Finnmark gitt veiledning om 

krav til utredning og prosess knyttet til videreføring av eksisterende snøskuterløyper i ny kommunal 

forskrift. Det påpekes at de samme reglene gjelder for hele landet.  
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2.1 Om utredningen- lovkrav og veiledning                                                                                       

Utredningen                                                                                                                                             

Kommunen må synliggjøre sine vurderinger av hvordan føringene i nasjonal forskrift§ 4a er ivaretatt. 

Det gjøres oppmerksom på at dersom dette ikke gjøres, kan dette lede til brudd på utredningsplikten 

iht.  forvaltningsloven § 37 og nf. § 4. Forslag til forskrift består av to juridisk bindende deler- 

bestemmelser og løypekart, begge deler skal sendes på høring.  

Begrensninger i adgang til å fastsette snøskuterløyper                                                                        

Nasjonal forskrift § 4a angir en rekke begrensinger (jf. «skal ikke») i adgangen til å fastsette løyper: 

- Snøskuterløyper skal ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder. 

- Snøskuterløyper skal ikke legges i nasjonale villreinområder – ikke aktuelt. 

- Snøskuterløyper skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. 

- Snøskuterløyper skal ikke kreve terrenginngrep. 

Hensynsreglene i nasjonal forskrift § 4a                                                                                                     

Nasjonal forskrift § 4a femte ledd inneholder en rekke hensynsregler (jf. «bør ikke») om forhold som 

kommunen plikter å utrede og ivareta.   

Fylkesmannen gir veiledning om hensynene i nf. § 4a i det følgende: 

Verneområder; det er forbudt å legge løyper i verneområder/foreslåtte verneområder. 

   Reindrift; det er et absolutt krav om at løyper ikke skal være til «vesentlig skade/ulempe for 

reindriften». Kommunen skal blant annet vurdere samlet belastning for det enkelte distrikt/siida. 

Vurderingen kan gjøre innledningsvis i utredningen. Det vises for øvrig til MDs veileder «Planlegging 

av snøskuterløyper og hensynet til reindriften».  

Støy; MD har utarbeidet en støyveileder av 10.januar 2018 som skal brukes ved utredning av støy.  

   Friluftsliv; hensyn til friluftslivet er i § 4a ilagt spesielt stor vekt ved etablering av snøskuterløyper. 

Med friluftsliv menes her tradisjonelt, ikke-motorisert friluftsliv og skal være den samme som i Meld. 

St. 18 (2015-2016) om friluftsliv. I tillegg bør kommunen holde store, sammenhengende 

vinterfriluftsområder fri for motorferdsel. 

Naturmangfold; det vises til MDs veileder av 07.januar2017, rev 27.04.2016. Det skal i tillegg ses til     

Naturmangfoldlovens §§ 5 og 7-12.  

Risiko og sårbarhet- sikkerhet for dem som kjører og andre; «Vi vil understreke den plikt 

kommunene har til å ivareta at skade og ulempe ikke forekommer som følge av ferdsel på lovlige, 

offentlige løyper og vann. Dette følger av nasjonal forskrift § 1. Dette ansvaret kan ikke pålegges 

den enkelte fører ut over aktsomhetsplikten i motorferdsellovens § 8.» (Fylkesmannens utheving.) 

Utredning av løypenes influensområde; virkningene løypene har for friluftsliv, reindrift og 

naturmangfold i influensområdet jf. nf. § 4a sjette ledd skal utredes. Med influensområdet menes 

området som blir påvirket av at snøskuterløyper etableres, herunder også ifm. rasting. 

Boliger og hytteområder; det må tas hensyn til bolig- og hytteområder ut fra hensynet til sikkerhet, 

støy og forstyrrelser. 

Løyper over innmark og i sentrumsområder; det kan være behov for å legge løyper over innmark, i 

den forbindelse vises det til MDs kommentarer gitt på www.miljøkommune.no under «Spørsmål og 

svar, pkt. 9.12». «Fylkesmannen er i utgangpunktet imot at det legges løyper i eller tett inntil 

bebygde arealer da dette kan medføre støyplager og sikkerhetsrisiko, spesielt for myke trafikanter. 

http://www.miljøkommune.no/
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Kommunen må kontakte Statens vegvesen særskilt vedrørende denne problemstillingen.» 

(Fylkesmannens utheving.) 

Landskap; synligheten av løypene bør vurderes. 

Kulturminner og kulturmiljø; kommunen plikter å ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø. 

Kommunekryssende løyper; dersom løypenettet planlegges sammenknyttet med nabokommunenes 

løypenett, bør aktuell kommune kontaktes på et tidlig stadium. Det gjøres oppmerksom på at 

Fylkesmannen ikke aksepterer løyper som ender blindt på kommunegrensen uten sammenknytnings-

muligheter. Dersom nabokommunen ikke har igangsatt prosess for fastsetting av skuterløyper bør 

det inngås intensjonsavtale om sammenknytning i aktuelt område.  

Bestemmelser om rasting; det anbefales at kommunen tar inn bestemmelser om rasting på islagte 

vann i forskriften, heller enn å fastsette egen forskrift for dette. Tillatt rastesone må fastsettes. I 

Nord Troms og Finnmark er det akseptert en rastesone på inntil 300 meter i snaufjell og på islagt 

vann. Departementet har åpnet for at «300 m-regelen» kan videreføres dersom den forskriftsfestes.  

Bestemmelser i forskriften; iht. nf. § 4a skal det gis bestemmelser om kjørefart og kjøretider, det må 

tas stilling til om forskriften skal angi tidspunkt hvor kjøring ikke er tillatt.  

Grunneiersamtykke; løypene kan ikke legges over privat grunn uten samtykke fra grunneier jf. § 4a 

sjuende ledd. Grunneiersamtykke fra grunneiere og festere må derfor innhentes før forskriften kan 

vedtas. 

Kart; løypene skal fastsettes i eget kart jf. § 4a andre ledd andre punktum, og kartet skal inngå i 

forslaget som sendes på høring. «Husk at kartet er en juridisk bindende del av forskriften, og at det 

er det kartet som foreslås vedtatt som skal sendes på høring. Høringsforslaget må inneholde kart 

som på en “forståelig og entydig måte” viser hvor løypealternativene er foreslått. Dette innebærer 

bl.a. at kartet må være av god kvalitet og at løypene er nummerert. Det må være sammenheng 

med nummerering i bestemmelsene, utredningen og kartet.» (Fylkesmannens utheving.) 

Kommunens rutiner for drift av løypenettet 

Det bes om at utredningen beskriver rutiner for drift, da spesielt: 

- inntaking av løypestikker etter endt sesong for å forhindre plastforsøpling. 

- dialog med reindriften ifm. stenging av snøskuterløyper. 

- undersøkelse av sikkerhetsmessig risiko i løypene (skred, isforhold og smeltesituasjon). 

Kommunens kommentar: 

1. Fylkesmannens innspill til Nordkapp kommune 

Høringen                                                                                                                                                                     

I forkant av igangsetting med arbeid med kartlegging og verdisetting av kommunes friluftsområder 

ble det avholdt en workshop med aktuelle interesseforeninger/bygdelag mm, herunder også 

reindriften. I workshopen var både friluftsliv og skuterløyper tema for innspill. Det er avholdt egne 

møter med berørte siidaer. Det ble ikke skrevet referat fra workshopen, deltakerne fylte ut egne 

spørsmålskjema og kom med innspill på egne kart. Forskrift med tilhørende løypekart og utredning 

skal sendes på høring til berørte parter iht. plan- og bygningsloven § 11-14. Merknaden anses som 

oppfylt.  

Reindrift                                                                                                                                                               

Forholdet til reindriften er vurdert ifm. den enkelte løypetrasé, se også kommentaren ovenfor.  
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Skoleløype i vedlagt kart                                                                                                                                                          

Område for foreslått skoleløype tas ut, merknaden tas til følge.  

Naturmangfold                                                                                                                                                       

NINA har utarbeidet et notat hvor forholdet til naturmangfold er vurdert, det er gjort vurderinger for 

den enkelte løypetrasé. Notatet er lagt til grunn for vurderingene i kap. 6- 14.  Merknaden anses som 

oppfylt. 

2 Fylkesmannens veiledning til prosess og utredningskrav                                                                  

Rammer for forskriftsarbeidet                                                                                                               

Kommunen har tatt utgangspunkt i motorferdselslovens § 4a ifm. gjennomført utredning og prosess. 

Arbeidet tar tatt utgangspunkt i veiledningsbrev og veiledninger fra Miljødirektoratet. Merknaden 

anses som oppfylt.  

Videreføring av eksisterende løyper i ny, kommunal forskrift                                                             

Kommunen er kjent med brev fra MD av 22.09,2017 og gjennomført de samme vurderingene for 

eksisterende løyper som for nye. Merknaden tas til orientering. 

2.1 Om utredningen- lovkrav og veiledning                                                                                              

Utredningen                                                                                                                                                 

Forholdet til nasjonal forskrift § 4a er omtalt i kap. 1.1 forutsetninger. Merknaden anses som oppfylt.  

Begrensningene i adgang til å fastsette snøskuterløyper  

Verken nye eller eksisterende løyper ligger innenfor verneområder. Iht. dialog med berørte siidaer er 

det ikke konflikter med reindriftsnæringen i dag, næringer ser heller ingen utfordringer til nye 

foreslåtte traseer jf. KPA. Skuterløypene medfører ingen større terrenginngrep. Merknaden anses 

som oppfylt. 

Hensynsreglene i nasjonal forskrift § 4a                                                                                                  

Arbeidet med forskrift, løypekart og utredning er gjort med bakgrunn i hensynsreglene i nf. § 4a jf. 

kap. 6 - 14. Vurderingene knyttet til den enkelte løype har i nødvendig grad tatt hensyn til aktuelle 

influensområder for det enkelte utrednings/vurderingstema. Kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder er gjennomført og vedtatt. Vurderingen av løypetraseer har tatt hensyn til 

gjennomført kartlegging.  

Der løypene går nært tettbygde områder er det gjort vurderinger i forhold til støy og sikkerhet.  

Kommunens rutiner for drift av løypenettet                                                                                                    

Drift av løypenettet er omtalt i kap. 17.2, drift omtales også i forskriften. Merknaden anses som 

oppfylt.  

1.3.3 Gjesvær Bygde- og Idrettslag, datert 29.10.2020 

Innledningsvis vises det til hvilke hensyn Nordkapp kommune skal ta ved fastsetting av løyper. Videre 

vises det til at innbyggerne i Gjesvær er brukere av naturen og dermed har lokalkunnskap om hvor 

det er best å legge en skuterløype. Kommunens forslag til skuterløype anses ikke å ivareta landskap, 

snøtining, sikkerhet knyttet til ulendt terreng, steiner og berg. Det påpekes at samfunnssikkerheten 

ikke anses som ivaretatt i fremlagt løypeforslag. Bygde- og Idrettslaget har derfor tegnet inn en 

foreslått endring i løypetrasé. Byge- og Idrettslaget ber/krever at deres forslag blir i hensyntatt. 
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Figur 1 Forslag til revidert løypetrasé, nytt forslag vises med grått, Gjesvær Byde- og Idrettslag 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen anser at Bygde- og Idrettslagets innspill er relatert til forlag til ny løype trase angitt i KPA. 

Løypetraseen er i stor grad justert samråde med Bygde- og Idrettslagets innspill. Merknaden tas til 

følge.  

1.3.4 Statens vegvesen, datert 30.10.2020 

Statens vegvesen viser til egen veileder for scooterløyper og anbefaler at krysningspunkter over veg 

utformes i samsvar med veilederen. Det bes om at krysningspunkter markeres i tråd med 

vegvesenets referansesystem. 

Det påpekes videre at det må sikres tilstrekkelig parkeringsplasser ved løypestart- og slutt, for å 

unngå parkering langs vei. Parkeringsareal må ha tilstrekkelig størrelse med plass til både bil og 

henger.  

Det gjøres oppmerksom på at løypeeier er ansvarlig for at krysningspunktene driftes i tråd med krav, 

herunder fjerning av brøytekanter. Veieier kan kreve utbedring/stenging av kryssinger dersom 

vilkårene brytes. Det gjøres videre oppmerksom på at fra 01.01.2020 har Troms- og Finnmark 

Fylkeskommune tatt over ansvar for fylkesveier.  

Kommunens kommentar: 

Det skal ses til veileder fra Statens vegvesen for utforming/utbedring av krysningspunkt, ev. 

krysninger merkes i tråd med ønsket referansesystem. Merknaden tas til følge. 

1.3.5 Troms og Finnmark fylkeskommune, datert 06.11.2020 

Friluftsliv 

I henhold til § 4a i motorferdselforskriften har kommunene hjemmel til å etablere 
snøskuterløyper innenfor de rammer som er beskrevet i forskriften. Forslaget til 
snøskuterløyper med bestemmelser om bruk skal sendes på høring som beskrevet i plan- og 
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bygningsloven § 11-14. Motorferdselforskriften setter omfattende vilkår for hvilke interesser 
som skal tas hensyn til ved etablering av snøskuterløper. 

Kommunen skal blant annet utrede virkningen snøskuterløypene vil ha for friluftsliv og 
naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftsområdene der løypene 
planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i 
kommunen. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder skal skje med utgangspunkt i 
veileder M98-2013 fra Miljødirektoratet. 

Hensynet til friluftslivet skal tillegges stor vekt. Dette understrekes i forarbeidene til loven. Det 
er gitt følgende føringer: 

• Kommunen bør ikke legge snøskuterløyper blant annet i viktige eller svært viktige 
friluftsområder, jamfør Miljødirektoratets håndbok M98 – 2013 Kartlegging og 
verdsetting av friluftsområder. 

•  Kommunen bør holde store sammenhengende vinterfriluftsområder frie 
for snøskuterløyper. 
 

Oppstartmeldingen omfatter både eksisterende og nye skuterløyper. Etter fylkeskommunens 
vurdering er dagens friluftsliv tilpasset eksisterende skuterløyper, og vi anser det i utgangspunktet 
som uproblematisk å videreføre disse. Man skal imidlertid være oppmerksom på at dagens 
skutertrafikk kan være annerledes nå enn da skuteløypene ble etablert, og det kan være behov for 
justering av løyper av hensyn til friluftslivet. Man skal særlig være oppmerksom på kryssing av 
skiløyper og andre områder som er viktig for friluftslivet.  

Samferdsel 

Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunen overtok forvaltningen av fylkesvegene 1. januar 2020. 
Dersom det er aktuelt å legge snøskuterløyper langs og over fylkesveger må kommunen sikre tidlig og 
god dialog med fylkeskommunen som vegeier, jamfør merknader til § 4a. tredje ledd i forskrift om 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 

I de fleste tilfeller vil kryssing av fylkesveg behandles etter vegloven §§ 40-43 på lik linje med tillatelser 
til avkjørsler. Det vises for øvrig til vedlagt veileder Snøscooter, utarbeidet av Statens vegvesen, og 
spesielt del 3 i veilederen som handler om snøskuterløyper og veg.  

Kommunens kommentar: 

Friluftsliv 

Det er gjennomført en kartlegging av friluftslivsområder i hele kommunen med tilhørende 
verdivurdering i tråd med Miljødirektoratets veileder M98-2013. Verken nye eller eksisterende 
skuterløyper anses å komme i konflikt med områder som er svært viktig/viktig for friluftslivsinteresser. 
Merknaden anses som oppfylt.  

Samferdsel 

Det er tatt kontakt med Fylkeskommunen (Statsforvalteren) ifm. strekninger både nye og eksisterende 
som går langs eller krysser fylkesvei. Krysningspunkter er utformet i tråd med veileder fra Statens 
vegvesen. Merknaden anses som oppfylt.  
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2 FORSLAG TIL SKUTERLØYPER 

Iht. Kommuneplanens arealdel er det 8 eksisterende løyper, her vist med svart og to nye foreslåtte 

løyper vist med rødt.  

Etter dialog med kommunen og aktuelle interesseorganisasjoner er det avklart at dagens løype 8 fra 

Nordmannset til Vesterjordet, ikke har vært i bruk på mange år. Løypen går gjennom et tidvis 

krevende terreng, kommer i berøring med sårbart dyreliv og er avhengig av svært gode snøforhold 

for å være kjørbar. Løypen tas ut av forskriften og utredes derfor ikke.  

 

Figur 2 Forslag til nytt løypekart, Multiconsult. 
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2.1 Parkeringsplasser for snøskuter 

Det er etablert parkeringsplasser i tilknytning til flere av løypene i forbindelse med neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel vil kommunen vurdere etablering av parkeringsplasser i tilknytning til de 

skuterløypene hvor dette mangler, da vil det samtidig bli gjort en vurdering av plassering og 

størrelsen av eksisterende parkeringsplasser for å avklare om det er behov for utbedringer.   
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3 METODE 

3.1 Metode  

Konsekvensvurderingen har sett til Statens vegvesens håndbok V712, Konsekvensanalyser (2016). I 

tillegg er følgende veiledere og notat fra Miljødirektoratet lagt til grunn for arbeidet: Fastsettelse av 

snøskuterløyper, Naturmangfold og planlegging av snøskutertraseer, Støy og planlegging av 

snøskuterløyper. 

 

3.2 Verdi 

Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i nasjonal sammenheng.  

Verdi angis på en fem-delt skala vist i figuren nedenfor. Linjalen sammenfaller med X-aksen i 

konsekvensvifta. Verdien settes ut fra verdien i 0-alternativet.  Areal som inngår i vedtatte planer gis 

verdi tilsvarende forventet fremtidig situasjon.  

Det er kun gjort verdivurdering av deltemaene naturmangfold og friluftsliv.  

  

Fig.  1 Verdiskala, V712 Konsekvensanalyser 
 
 

3.3 Omfang 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets påvirkninger på det enkelte delområde. 

Påvirkningene kan være positive eller negative og skal vurderes i forhold til nullalternativet. 

Omfanget skal vurderes etter en glidende skala som går fra stort negativt til stort positivt omfang. 

Vurdering av omfang er gjort for alle deltemaene.  

 

3.4 Konsekvens 

Konsekvens framkommer når man sammenstiller verdi og påvirkning. Konsekvensen angir om 

planlagte tiltak medfører en forbedring eller forringelse av et område.  

Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en 

verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning 

etter at tiltaket er realisert.  

Vurdering av konsekvens er gjort for alle deltemaene.  
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Fig.  5 Konsekvensvifta, V712 Konsekvensanalyser 

 

Det vil kun være mulig å oppnå de mest negative konsekvensgradene for områder med stor og svært 

stor verdi. Tilsvarende vil de mest positive konsekvensene hovedsakelig være forbehold store 

forbedringer i området i verdiklassene ubetydelig eller noe verdi.  

Innen deltemaene naturmangfold og friluftsliv er det gjort vurderinger av verdi, omfang og 

konsekvenser for de ulike løypetraseene. For øvrige deltema er det kun gjort vurderinger omfang og 

konsekvens.   

 

3.5 Utredningsalternativ 

3.5.1 0-alternativet 

0-alternativet utgjør referansealternativet og medfører i dette tilfellet at eksisterende skuterløyper 

ikke videreføres og at det ikke etableres ny skuterløyper iht. forslått trasé i kommuneplanens 

arealdel.  
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3.5.2 Utredningsalternativet 

Utredningsalternativet medfører at eksisterende skuterløyper videreføres, bortsett fra dagens løype 

8, som utgår, og at nye forslåtte løyper iht. KPA etableres som foreslått iht. løypekartet. 

 

3.6 Datagrunnlag og datakvalitet 

Data er hentet fra offentlige databaser og etter dialog med Nordkapp kommune og aktuelle 

fagmyndigheter, og reindriftsnæringen i kommunen. Datagrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig for 

alle deltema.  

 

3.7 Veiledere og bakgrunnsmateriale 

Til grunn for konsekvensvurderingene er generelle publikasjoner og kunnskap lagt til grunn. 

Miljødirektoratet har utarbeidet flere veiledere til bruk i arbeidet med fastsettelse av 

snøskuterløyper:  

- egen veileder knyttet til «Fastsettelse av snøskuterløyper»  

- egen veileder om hensyn til naturmangfold  

- egen veileder knyttet til «støy og snøskuterløyper». 

- brev til kommuner i Nord-Troms og Finnmark ang. videreføring av eksisterende skuterløyper – krav 

og veiledning til utredning og prosess, datert 22.09.2017. 

- Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper, Statens vegvesen 

 

3.8 Influensområde 

Influensområdet omfatter planområdet og tilliggende areal som det er naturlig å vurdere i 

sammenheng med dette. Influensområde varierer derfor for det enkelte deltema.  

 

3.9 Avbøtende tiltak 

Det skal foreslås avbøtende tiltak for hver enkelt løypetrasé, for hvert enkelt deltema ved behov.  
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4 FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

Vurderingene knyttet til skuterløypene og forholdet til naturmangfoldloven baserer seg i hovedsak 

på gjennomført konsekvensvurdering for naturmangfold jf.  NINA prosjektrapport 225.  

Vedtak som berører naturmangfoldet, skal alltid grunngis § 7 

Prinsippene i §§ 8-12 skal leggs til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 

herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. 

Saksbehandler må vurdere konkret hvorvidt beslutningen medfører at naturmangfoldet påvirkes, 

enten positivt eller negativt. Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er lagt til grunn for utredninger som er 

gjort ifm. konsekvensvurderingen. 

Kunnskapsgrunnlaget- naturmangfoldloven § 8 

Naturmangfoldlovens § 8 slår fast at kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til sakens karakter 

og risiko for skade på naturmangfoldet. NINA vurderer det eksisterende kunnskapsgrunnlaget, som 

er gjort rede for i vedlagt prosjektnotatet, til å være tilfredsstillende for fuglelivet for planområdet og 

influensområdet. 

Føre-var prinsippet- naturmangfoldloven § 9 

Kunnskapsgrunnlaget jf. § 8 anses som tilstrekkelig, det anses derfor ikke som nødvendig å legge 

føre-var prinsippet til grunn for vurderingen av påvirkning for naturmangfold, som følge av 

skuterkjøring. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning- naturmangfoldloven § 10 

Naturmangfoldlovens § 10 slår fast at en påvirkning på et økosystem skal vurderes ut fra den 

samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Deler av plan- og influensområdene er 

allerede belastet av både eksisterende snøskuterløyper, biltrafikk og annen menneskelig aktivitet. 

Det er videre veldig begrenset med kjente hekkelokaliteter for sårbare arter som hekker her i april. 

Derfor vurderes det som at den samlede belastning ikke øker nevneverdig. 

Løypetraseene berører heller ikke viktige eller utvalgte naturtyper.  

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver- naturmangfoldloven § 11 

Løypetraseene og ferdsel langs disse anses ikke å medføre konsekvenser for naturmangfold, 

forholdet anses derfor ikke som relevant.  

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slik driftsmetoder 

og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 

bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  

Skuterløyper er i utgangspunktet ikke veldig driftskrevende. Løypene må merkes iht. gjeldene 

lovverk, og må i noen grad vedlikeholdes som følge av blant annet vær- og vindforhold i løpet av 

sesongen. Merker skal fjernes når løypene stenger. Drift av skuterløypene anses ikke å utgjøre en 

vesentlig påvirkning av naturmangfoldet, jf. ovenfornevnte vurderinger.   

 

 



Fastsetting nye og eksisterende skuterløyper, Nordkapp kommune multiconsult.no 

 5 GRUNNEIERSAMTYKKE 

 

10213294-02-PLAN-RAP-001 18. april 2021 / 01 Side 24 av 153 

 

5 GRUNNEIERSAMTYKKE 

Iht. Motorferdselforskriften § 4a sjuende ledd, kan ikke «Kommunen treffe vedtak om 

snøscooterløype over en eiendom før grunneier har samtykket». Dette gjelder både for offentlige og 

private grunneiere. Fester av en eiendom har samme rettighet som grunneier.   

Berørte grunneiere ble ikke særskilt varslet ved oppstart av arbeid med fastsetting av forskriften, da 

det ble ansett som hensiktsmessig å gjøre justeringer av eksisterende løypetraseer/løypetraseer fra 

Kommuneplanens arealdel.  

 

5.1 Berørte eiendommer  

Følgende eiendommer berøres av løypetraseene:  

Løype: Gnr./bnr.: 

1. fra Repvåg via Stranddalen til Raggevárri med sammenknytning til løype 

nr. 1 i Porsanger kommune. 

17/1/1 

17/2 

17/1 
 

2. fra løype 1, sør for Store Strandvatnet, over vannet, langs vest for E69 til 

Reinelva og opp Reinelvdalen til Femtedalsvatnet og løype 4. 

16/1 

16/15 

16/14 
 

3. fra Kåfjord fergeleie opp Kåfjorddalen, via Langvatnet, Lafjordelva, 

Nammejohka, Nammejávri, Larkajávri, andre Lafjordvann, tredje 

Lafjordvann og til løype 1. 

15/26 

15/26/1 

15/1 
 

4. fra E69 innenfor Porsangervika, opp dalen via Andre-, Tredje- og 

Fjerdedalsvann til Femtedalsvann og løype 2. Videre går løypen mot 

Kåfjorddalen og løype 3. 

15/5 

15/56 

15/1 
 

5. fra Austerelva på vegen opp mot Honningsvågsfjellet, tar av vestover fra 

vegen ved høyspentlinja og følger Forsvarets vintervegtrasé, først 

vestover, så nordover langs østsiden av Guhkesgielas, over fylkesvegen sør 

for Gjesværkrysset, så nordover langs vestsiden av europavegen til 

Runvatnet og løype 6 ved Skarsvågkrysset. 

  5/1 

6. fra Skarsvågkrysset langs forsvarets vintervegtrasé til     Nordkapp,videre 

langs E69 til Nordkapplatået. 

4/1  

4/1/10 
 

7. fra garasjen til Nordkapp snøscootertaxi på Skutnes, langs vestsida av 

kommunal vei, videre sørover til den krysser fylkesveien, langs fylkesveiens 

vestside til Storvantet, videre over vannet til sydvestenden – mot vest til 

løype 6 ved vann 66 moh. 

4/1 

4/18 
 

8. fra parkeringsplass ved Gjesvær til Russelva, via Larsvatnet, Holmevatnet, 

Storskogvatnet og Svartvatnet. Videre følger løypen høyspentrase til vann 

145 moh. Langs sørsiden av FV 8038, via Nedre og Øvre Risfjordvatnet til 

Skadjavárri, med en avstikker til Risjorden, videre krysser løypen FV 8038 

og går via vann 231 moh. følger så nordsiden av Fv 8038 til løype 5.   

3/1 

4/7 
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9. fra Porsangervika, sørover langs østsiden av E69, til parkeringsplass ved 

E69 og løype 4, videre sørover via Bahtaváhjávri til parkeringsplass ved 

Inner-Rasskeila. 

15/1  

 

De fleste eiendommene som berøres av skuterløypene er eid av FEFO, men det er også eiendommer 

som er eid av offentlige instanser, private virksomheter og privatpersoner.  
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6 DELTEMA 

I kapittelet gjøres det en kort beskrivelse av det enkelte tema som beskrives og vurderes for hver 

enkelt løypetrasé beskrevet i kapittel 6-14. 

 

6.1 Friluftsliv 

Jf. merknadene til den nasjonale forskriften § 4a skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre 

ulemper for friluftslivet. Kommunen skal ha kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene etter 

Miljødirektoratets veileder M98-2013, og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige 

friluftslivsområder i kommunen. Iht. nasjonal forskrift tillates det ikke etablering av snøskuterløyper i 

områder som er svært viktig eller viktig for vinterfriluftslivet.  

Det ble gjennomført en kartleggingsprosess i løpet av vinteren 2019-2021 i regi av Multiconsult. 

Resultatet av kartleggingen ligger på Naturbase, kart over inndeling av friluftslivsområdetyper og 

verdisetting ligger ved som vedlegg.  

Løypetraseene med tilhørende bestemmelser om bruk og rasting er i utredningen sjekket ut mot 

kartlagte friluftslivsområder, og det er vurdert hvilken effekt skuterløypene vil ha for berørte 

friluftslivsområdene. Karleggingen viser at de fleste friluftslivsområdene er store friluftsområder uten 

tilrettelegging, hvor det drives tradisjonelt friluftsliv dvs.: turgåing, jakt, fiske og bærplukking. 

Verdivurderingene som er lagt til grunn i utredningen er hentet fra kartleggingen.  

 

6.2 Naturmangfold  

I tråd med regelverket der det er gjort en egen konsekvensvurdering for naturmangfold, hvor det er 

gjort vurderinger for den enkelte løypetrasé. 

Norsk institutt for Naturforvaltning, NINA har utarbeidet en fagrapport for naturmangfold for den 

enkelte løypetrasé. Fagrapporten har tatt utgangspunkt i metodikk fra MDs veileder, Naturmangfold 

og planlegging av snøskutertrasser, av 7. januar 2016. 

Det er gjort en kartlegging og verdisetting av den enkelte løypetrase iht. metodikken i Statens 

vegvesens håndbok V712, 2014. Det er gjort søk i databasene Artsobservasjoner og Artskart om 

registreringer av fugle- og dyreliv langs skutertraseene, samt i influensområdet for tidsperioden 

2000-2020. NINA har også hatt tilgang til opplysninger som er skjermet for offentligheten i 

overnevnte databaser, samt Rovbase.  NINA har i tillegg vært i kontakt med rovviltkoordinatoren for 

Finnmark i Statens Naturoppsyn (SNO), søkt gjennom Naturbase og relevant litteratur for 

planområdet (løypetraseene med influensområde). 

Vurderingene og verdisettingene er gjort med utgangspunkt i at løypene er åpne til 5. mai. Dette 

innebærer at mange av de trekkfugleartene ikke har ankommet de aktuelle områdene før etter at 

løypene er stengt.  

Vurdering av naturverdi tar utgangspunkt i den norske rødlisten for arter.  

RE   Regionalt utdødd Skal brukes dersom det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra Norge. 

CR 
 

 Kritisk truet 
 

Skal brukes når det er ekstremt høy risiko for utdøing (50 % sannsynlighet for utdøing 
innen 3 generasjoner eller 10 år – maksimalt 100 år). 

EN 
 

 Sterkt truet 
 

Skal brukes når det er svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing 
innen 5 generasjoner eller 20 år – maksimalt 100 år). 

VU 
  

 Sårbar 
 

Skal brukes når det er høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for utdøing innen 
100 år). 
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NT 
  

 Nær truet 
 

Brukes når en art er vurdert å ligge tett opp til å kvalifisere til CR, EN eller VU, eller 
trolig vil det i nær framtid (5 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år). 

DD 
 
 
  

 Datamangel 
 
 
 

Brukes i begrenset omfang og signaliserer at det kreves mer kunnskap før kategori 
kan fastsettes. Kategorien DD benyttes der usikkerhet om artens korrekte 
kategoriplassering er svært stor og klart inkluderer hele spekteret av mulige 
kategorier fra og med CR til og med LC. 

Tabell 1 Oversikt over definisjoner for IUCN sine rødlistekategorier basert på (Henriksen & Hilmo 2015a). Artene 
i kategoriene RE til VU er definert som truede arter. Sannsynligheten for utdøing gitt i parenteser er basert på 
rødlistens E-kriterium, som ikke omtales nærmere her.  

 

Illustrasjonen nedenfor viser registreringer av fugl i Nordkapp kommune i perioden 2000-2020. 

 

Figur 3 Kart over Nordkapp kommune med symbol for plassering av alle registreringer av fugl som foreligger i 
Artsobservasjoner for perioden 2000-2020. NINA prosjektnotat 225 
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6.3 Landskap 

Iht. regelverket skal det gjøres en vurdering av skuterløypenes effekt på landskapsbildet. Iht. NIBIO 

Kilden inngår Nordkapp kommune i landskapsregionen 38 Kystbygdene i Vest-Finnmark, med 

underregion Sørøya/Magerøya.  

Det er ikke gjennomført kartlegging eller verdisetting av landskapet som en del av utredningen.  

Iht. gjeldende regelverk tillates det ikke inngrep i terrenget for etablering av skuterløyper, kvisting og 

felling av enkelttrær regnes ikke som terrenginngrep. Dersom det er aktuelt med klopping eller 

bygging av enkle bruer eller lignende vil dette kunne regnes som tiltak etter plan- og bygningsloven, 

og vil dermed være søknadspliktig.  

Merking av skuterløypene vil kunne synes i landskapet, det samme vil selve løypetraseene, løyper 

bør derfor ikke legges over åskammer eller andre eksponerte landskapsrom. 

 

6.4 Bebyggelse og anlegg 

Kommunen plikter å ta hensyn til bolig- og hytteområder, både for å vurdere både støypåvirkning, 

men også ut fra sikkerhetshensyn.  

Hensikten med de nye foreslåtte løypene i KPA har vært å etablere en kobling mellom de største 

hyttefeltene.  

For å vurdere om skuterløypene vil påvirke bebygde områder er det tatt utgangspunkt i regulerte 

bolig- og hyttefelt i kommuneplanens arealdel, samt matrikkeldata. I forbindelse med utredningen er 

det tatt utgangspunkt i Miljødirektoratets Veileder til støy og planlegging av snøskuterløyper, 

veilederen anbefaler en 60 meters buffersone fra løypenes senterlinje og til boliger, hytter og annen 

støyfølsom bebyggelse.  

 

6.5 Kulturminner  

Iht. regelverket skal kommunene skal tas hensyn til kulturminner og kulturmiljø. Det er derfor gjort 

en gjennomgang av løypetraseene og området for skoleløype for å vurdere virkninger for 

kulturminner og kulturmiljø. Det er tatt utgangspunkt i registreringer i Askeladden og 

kulturminnesøk. 

 

6.6 Reindrift 

Iht. regelverket må kommunene vurdere hensynet til reindriften. Løyper som virker inn på 

reindriftens særverdi- og minimumsområder, vil normalt anses for å være til vesentlig skade og 

ulempe for reindriften.  

Med særverdiområder menes flyttlei, brunstland, kalvingsland, sentrale luftingsområder, samt 

områder i og ved anlegg til merking, skilting og slakting. Minimumsbeiter er det årstidsbeitet som 

begrenser distriktets reintall. Kommunene skal spesielt ta hensyn til viktige vinterbeiteområder. 

Iht. NIBIO Kilden inngår Nordkapp kommune i Karasjok vestre reinbeitedistrikt. Kommunen har flere 

flyttleier, trekkleier, oppsamlingsområder og andre anlegg tilknyttet reindriften. Hele kommunen 

omfattes av areal nyttet til vår- og sommerbeite, mens kun deler av Magerøya sør for Jalgavárri og 

hele Porsangerhalvøya inngår i område for høstbeite, det er ikke vinterbeiteområder i kommunen.  
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Reindriftdistriktet ble kontaktet ved varsel om oppstart, og kom ikke med merknader til 

oppstartsvarselet. I løpet av utredningsfasen har det vært avholdt et møte med Máhkarávju siida 

som holder til på Magerøya og Skuohtanjárga siida som holder til på Porsangerhalvøya. Referat og 

oppsummering fra møtene ligger ved som vedlegg.  

Reindrift er en sesongavhengig aktivitet som påvirkes blant annet av årtidsskifter og mattilgang, 

arealbruken vil derfor variere fra år til år og sesong til sesong. Vurderingene knytt til reindrift vil i noe 

grad ta hensyn til dette. 

 

6.7 Støy 

Vurderinger knyttet til støy fra skuterløypene med tilhørende støysonekart har tatt utgangspunkt i 

Miljødirektoratets Veiledning til støy og planlegging av skuterløyper, datert 10.01.2018.  

Når det gjelder hensyn til støy fra skuterløypene plikter kommunen å ta hensyn til både 

friluftslivsområder, bolig- og hytteområder. 

Friluftsområder 

Iht. Klima og miljødepartementet bør ikke kommunene legge skuterløyper i friluftslivsområder som 

er kartlagt som svært viktige eller viktige for vinterfriluftslivet. Store sammenhengende 

vinterfriluftsområder bør også holdes fri for snøskuterløyper. 

Bolig- og hytteområder 

Kommunene plikter å ta hensyn til bolig- og hytteområder når snøskuterløyper skal etableres. Bolig- 

og hytteområder kan påvirkes av snøskuterløyper i form av støy fra snøskuterkjøring. 

For vurdering av støypåvirkning har utredningen tatt utgangspunkt i grenseverdier som vist i tabellen 

nedenunder.  

 

Områdetype 
 

Beskrivelse 

 

Grenseverdi L5AF 

1 Svært viktige eller viktige 
friluftslivsområder for 
vinterfriluftslivet, jf. verdsetting i 
forbindelse med kommunenes 
kartlegging etter veileder M98-
2013. 

40 dB 

2 Hytter, hus og annen støyfølsom 
bebyggelse. 

60 dB 

3 Områder langs eksisterende 
støykilder som vei, bane mv., der 
det allerede er trafikk av et 
betydelig omfang. 

Ingen egen anbefalt støygrense for 
snøskuter. Avstand fra eksisterende 
støykilde til snøskutertraseen bør 
ikke overskride 30 – 50 meter. 

Tabell 2 Anbefalte støygrenser for ulike situasjoner, høyde 1,5 meter. Kilde. Veileder til støy og planlegging av 
skuterløyper, MD.  
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6.8 Risiko for kjørende og andre  

Det er ikke utarbeidet en egen ROS-analyse i forbindelse med konsekvensvurderingen.  Alle 

løypetraseene er vurdert opp mot aktuelle databaser som NVE Atlas og Skrednett, for å avklare om 

løypene går gjennom områder som er utsatt for skred i bratt terreng.  

I forbindelse med vurdering av risiko for kjørende og andre er det ikke foretatt befaringer eller andre 

undersøkelser i felt. 

Det er også gjort en vurdering av andre risikoforhold som små brattheng og kløfter, usikker is/råker, 

vertikal og horisontal kurvatur, siktforhold, værforhold og uønskete hendelser, samt kryssing av vei.  

NVE har utarbeidet en rapport om snøskred og ferdsel på snøscooter, rapport nr. 92-2017, som gir 

anbefalinger for trygg ferdsel med snøskuter. Iht. rapporten bør en kjører holde god avstand til 

utløpssoner, når det er faregrad 3. Ved faregrad 4 vil det ofte også være sterkt uvær og alt 

skredterreng bør unngås.  

 

Figur 4 Illustrasjon som viser løsneområder og utløpsoner for snøskred, NVE rapport 92-2017 

 

Det er gjort en vurdering av bratthet og skredfare for alle løypetraseene, det løypene ligger i terreng 

brattere enn 30° er det foreslått justeringer og omlegginger av traseene det dette har vært mulig. 

Når det gjelder skredfare så er ikke denne utlukkende styrt av terreng, så det vil uansett måtte gjøres 

fortløpende vurderinger av om det er trygt å holde løypene åpne. Snøskred kan også løsne i moderat 

bratt terreng (25-30°) særlig ved dårlig vær og stabilitetsforhold. 

Jf. Motorferdselloven§ 8 (alminnelige bestemmelser for utøvelse av motorferdsel i utmark og 

vassdrag): «Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade 

og ulempe for naturmiljø og mennesker. 

Når kommunen fastsetter bestemmelser for snøscooterløyper må kommunen sørge for at det 

tilrettelegges for bruk i former som ivaretar lovens § 8.  
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Kjørere er selv ansvarlig for at bruken skal foregå i tråd med loven mens kommunen på sin side står 

ansvarlig for at det tilrettelegges for at ferdsel kan foregå i tråd med loven.» 

Noen av skuterløypene krysser kjøreveg, det er derfor gjort en sikkerhetsvurdering som er basert på 

veiens fartsgrense, ÅDT og siktlengden i begge retninger, dette iht. Statens vegvesens anbefaling i 

Veileder Fysisk sikring av skuterløyper. Kryssing av vei med skuterløyper krever tillatelse fra aktuell 

veieier, innhenting av nødvendige tillatelser gjøres som en egen prosess. 

 

6.9 Verneområder 

Det er ingen registrerte eller foreslåtte verneområder som berøres av skuterløypene eller ved rasting 

langs isdekte vann, med unntak av verneområdet Nordkapp med Hornvika.  

Nordkapp med Hornvika er naturvernområde med plante og dyrelivsfredning. Iht. Naturbase er 

Hornvika et artsrikt område, samt hekkelokalitet for teist, toppskarv og gråmåke. Løypen til 

Nordkapp er allerede etablert, det foreslås ingen endring i løypetraseen. Siden det kun er tillatt å 

kjøre mens løypene er snødekt anses ikke skuterkjøring å utgjøre en risikofaktor for plantelivet.  

Verneområder tas ikke som eget deltema, men omtales ifm. løype 6 som går til Nordkapp. 

 

6.10 Rasting 

Iht. Miljøverndepartementet er det i Nord-Troms og Finnmark tillatt med rasting på alle islagte vann i 

forbindelse med motorferdsel langs skuterløypene, tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å 

raste, uavhengig av avstand fra løypa. 

 

6.11 Øvrige tema 

6.11.1 Inngrepsfrie naturområder (INON) 

Eksisterende løypenett berører i hovedsak ikke inngrepsfrie naturområder. Løype 5 berører et 

område ved Guhkesgielas, løype 3 berører et område ved Tredje- og Fjerdedalsvannet.  

Alle INON- områdene er områder som er 1-3 km fra inngrep (sone2). 
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Figur 5 Skuterløyper (stiplet linje) og INON-områder, Naturbase 

 

6.11.2 Drikkevannskilder 

Forholdet til drikkevannskilder er ikke et lovpålagt utrednings/vurderingstema, men det anses 

allikevel som relevant for utredningsarbeidet. Forurensning av vannkilder fra nedbørsfelt er en reel 

fare ifm. skuterkjøring. Da særlig knyttet til faren for at snøskutere går gjennom isen på vann og elver 

i tilknytning til nedbørsfeltet. 

Nordkapp kommune har 3 kommunale vannverk; Honningsvåg vannverk, Nordvågen vannverk og 

Gjesvær vannverk. Etter opplysninger fra Nordkapp kommune er det avklart at ingen av løypene 

berører drikkevannskildene til kommunale vannverk.  

Det er ikke gjort noen kartlegginger av ev. private vannverk. Det forutsettes ev. berørte grunneiere 

påpeker dette ifm. utsending av skjema for grunneiersamtykke. 

Drikkevannskilder er ikke tatt inn som et eget deltema, men omtales i noe grad forbindelse med de 

løypene der det er aktuelt.  
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7 LØYPE 1, BESKRIVELSE, VERDIVURDERING, OMFANG OG KONSEKVENS 

Løype 1; fra Repvåg via Stranddalen til Raggevárri med sammenknytning til løype nr. 1 i Porsanger 

kommune. 

 

Figur 6 Løype 1. 

Løype 1 foreslås videreført, med noen mindre justeringer av traseen for å unngå mulige konflikter 

som følge av b.la. skred, bratt terreng og støy.   

 

7.1 Beskrivelser og verdivurderinger 

7.1.1 Friluftsliv 

Løypen berører følgende kartlagte og verdsatte friluftslivsområder: 

• Rasskjeila – Repvåg (Svært viktig friluftsområde) 

• Stranddalen (Viktig friluftsområde) 

• Porsangerhalvøya (Registrert friluftslivsområde)  

Rasskjeila – Repvåg er et relativt godt bebygd område med flere boliger og fritidsboliger. Området er 

lett tilgjengelig fra E69 og er mye brukt til friluftsaktiviteter som fiske og turgåing.  

Stranddalen er mye brukt i friluftlivssammenheng, her opparbeides det blant annet skiløyper om 

vinteren. Området er noe bebygd med fritidsbebyggelse. 

Friluftsområde; Porsangerhalvøya, er et stort sammenhengende friluftsområde som fremstår relativt 

urørt. Området blir i hovedsak brukt til fotturer, jakt, fiske, bærplukking og skigåing.   
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Hoveddelen av løypen går igjennom viktige og svært viktige friluftsområder og kun mindre deler av 

løypen berører et registrert friluftsområde (lav verdi). Den samlede verdien av friluftsområdene blir 

satt til middels. 

Verdi: Middels 

 

 

Figur 7 Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder langs løype 1. 

 

7.1.2 Naturmangfold 

En overflyvende utfarget (voksen fjærdrakt) havørn er registrert ved Strandvannet juli måned, uten 

at det er noen kjente hekkeplasser her. Det er imidlertid potensiale for hekkeplasser for havørn i 

bergveggene litt lengre nord i Strandbukta. Videre er det gjort observasjoner av ravn ved 

Ørretvatnet, uten at det er kjent noen hekkeplass for arten. Jerv er registrert sør for Lávvárjávri, som 

er i overkant av 1 km fra scooterløypa i Porsanger kommune. Det er ikke kjent noen hiområder i 

området. Verdien av faunaen i skutersesongen blir satt til Liten. 

Verdi: Liten 

 

7.1.3 Landskap 

Landskapet ved Repvåg er preget av tekniske inngrep i form av bebyggelse, veier, stier og 

høyspenttraseer. Videre mot Stranddalen som går fra Store Stranda til Lávvárjávri er terrenget 

kupert, her er noen stier, men ellers få inngrep. Stranddalen har innslag av skog i dalsidene. Løypen 

følger i stor grad Strandájohka inn mot kommunegrensen.  
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Figur 8 Løype 1 ved Repvåg, sett mot øst. 

 

 

Figur 9 Løype 1 i Stranddalen mot kommunegrensen. Sett mot vest. 
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7.1.4 Bebyggelse og anlegg 

Ved løypens start-/endepunkt i Repvåg går løypen nært bebyggelse. Byggene her består hovedsakelig 

av bolig-, fritids og næringsbebyggelse. I området er det også en skole og en kirke. I KPA er det av 

Repvåg hovedsakelig avsatt til et kombinasjonsformål med bebyggelse og anlegg. Det er også avsatt 

et mindre område for boligbebyggelse. 

Ved Repvågstranda går løypen forbi et spredt fritidsboligområde og et hyttefelt ved Store 

Strandvatnet. Disse områdene er også avsatt til bebyggelsesformål i KPA. 

 

Figur 10 Bebyggelses og anleggsområder ved Repvåg og Repvågstranda. Illustrasjonen viser avsatte 
bebyggelsesformål i KPA nær løypen. 

 

7.1.5 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor løypetraseen i Askeladdens databaser. Det er imidlertid 

noen kulturminner i umiddelbar nærhet fra løypen ved Repvåg og Stranddalen.  
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Figur 11 Kulturminner ved Nordfarhaugen i Repvåg. 

 

 

Figur 12 Kulturminner ved Vestavindsberget i Repvåg. 
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Figur 13 Kulturminner langs Strandelva i Stranddalen. 

7.1.6 Reindrift 

Løypen berører to trekkleier og en flyttlei. Store deler av løypa går igjennom kalvings- og tidlig 

vårland. Løypen går igjennom vår-, sommer- og høstbeite, dette inkluderer også parring- og 

kalvingsland.  

 

Figur 14 Trekk- og flyttleier langs løype 1. 
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7.1.7 Støy 

Langs løype 1 ligger ingen bygninger med støyfølsomt bruk innenfor minsteavstand for støy.  

Løype 1 går gjennom et svært viktig og et viktig friluftsområde. Friluftsområdene blir berørt av støy 

fra løypen.  

Antall bygninger med støyfølsom bruk innenfor minsteavstand for støy: 0 

Svært viktig/viktig friluftsområde innenfor minsteavstand for støy: 2 

 

Figur 15 Støysone langs løype 1 i Repvåg. 
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Figur 16 Berørte friluftsområder innenfor støysonen til løype 1. 

 

7.1.8 Risiko for kjørende og andre 

Skredfare 

Ifølge NVEs aktsomhetskart går deler av løypa igjennom et utløpsområde for stein- og snøskred i 

Stranddalen. Det er imidlertid kun ca. 500 m av løypa som ligger i utløpsområdet.  

Det er ikke registrert skredhendelser langs løypa i NVEs databaser. 
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Figur 17 Aktsomhet for stein- og snøskred i Stranddalen. 

 

Vertikal og horisontal kurvatur 

Ingen kjente utfordringer. 

Brattheng eller kløfter 

Løypa holder seg gjennomgående under 20° helning.   
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Kryssing av vei 

Iht. SVVs referansesystem 

Lokasjon Veieier Fart ÅDT Vegsystemre

feranse 

Behov for 

tiltak? 

Repvåg 

 

FK 80 km/t 120 FV8054 S1D1  Nei 

Repvåg 

 

K 30 km/t - KV9094 K 

S1D1  

Nei 

Repvåg 

 

K 30 km/t - KV9094 K 

S2D1  

Nei 

Stranda 

 

SVV 80 km/t 450 EV69 K S6D1  Nei 
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7.2 Omfang- og konsekvensvurdering 

7.2.1 Friluftsliv 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Viktig/svært viktig 

kartlagt 

friluftsområder 

Berøring 

alt. 1 

Beskrivelse 

Rasskjeila – Repvåg Ja Løypen går hovedsakelig langs vei og nært bebyggelse. Det 

vurderes at løypen ikke bidrar til nevneverdig påvirkning for 

friluftslivsområdet. 

Stranddalen Ja Løypen går langs Strandelva i Stranddalen. Friluftsområdet blir 

brukt til skigåing på vinterstid. Det vurderes at skuterkjøring i 

stranddalen kan utgjøre en mulig negativ påvirkning for 

friluftsaktivitet i stranddalen i form av støy.     

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

7.2.2 Naturmangfold 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Det er registrert havørn og ravn langs løype 1. Disse legger egg i april måned, men vi kjenner ikke til 

noen hekkeplasser i området. Jerv også registrert i nærheten uten at hiplasser er kjent.  Vi forventer 

derfor Lite negativ påvirkning på fugle- og dyrelivet langs denne løypa. 

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (0/ ̶ )  
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7.2.3 Landskap 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Landkapspåvirkning/synlighet Ja Deler av løypen, ved Repvåg og Repvågstranda er 

synlig i landskapet. Innover i Stranddalen er løypen 

mindre synlig fra bebyggelse og oppholdssteder.  

I områdene ved Repvåg der løypen er mest synlig er 

det relativt mye bebyggelse og tekniske inngrep. 

Løypen anses derfor å skille seg lite ut i landskapet. 

Løypen medfører ingen terrenginngrep utover ev. 

merkinger. 

Behov for terrenginngrep? Nei  

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

7.2.4 Bebyggelse og anlegg 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Støyfølsom bebyggelse iht. T-

1442 

Nei  

Øvrig bebyggelse og anlegg Nei  

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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7.2.5 Kulturminner 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Løypetraseen berører ingen registrerte kulturminner. Det er kartlagt noen kulturminner i nærheten 

av løypen. De aktuelle kulturminnene er arkeologiske kulturminner som stort sett ligger under 

bakken, i tillegg vil de ligge under snø i perioden det er aktuelt å kjøre snøskuter. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

7.2.6 Reindrift 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Iht. NIBIO kilden har løype 1 følgende påvirkning på reindrift:  

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Særverdiområder Ja Løypen går igjennom parring- og kalvingsland. 

Løypen berører også en flyttlei. 

Minimumsområder - Ikke aktuelt. 

Beiteområder Ja Løypen berører vår- sommer og høstbeite. 

Beitetider og sammenfallende 

bruk av løyper? 

Nei 

 

I følge siidaen som har rein i område, så er ikke 

verken flyttleier, trekkleier eller beiteområdene i 

bruk i skutersesongen, da de ankommer Magerøya 

rundt 1 mai, og skutersesongen stopper 5 mai iht. 

Nasjonal forskrift. En ev. samtidighet i bruk av 

flyttleier/ trekklei og beiteområder anses derfor 

som minimal. 
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Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

7.2.7 Støy 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Boliger/fritidsbolig, annen 

støyfølsom bebyggelse 

Nei  

Svært viktige/viktige 

friluftslivsområder 

Ja Løypen går igjennom et viktig og et svært viktig 

friluftsområde. Store deler av løypen går imidlertid 

langs vei, nært tekniske inngrep og i områder der 

det antas å være lite friluftsaktivitet. Skigåing i 

Stranddalen kan imidlertid bli i noen grad påvirket 

av støy fra løypen. 

Andre støykilder i nærheten? Ja E69 og Fv. 8054 

Omfang: Lite negativ 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

7.2.8 Risiko for kjørende og andre 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Skredfare Ja Løypen går igjennom et utløpsområde for skred 

Bratt terreng/kløfter Nei  

Kryssing av vei Ja Løypen krysser E69, Fv 8054 og to kommunale veier. 

Usikker is Nei  

Siktforhold - Vil variere med bla værforhold, sikt ved kryssing av 

vei anses som ok 

Værforhold - Vil variere ved værforhold. 

Påkjøringsfarlige objekter Nei Ingen kjente. 

Trafikksikkerhet 

myketrafikanter 

Nei Det er ingen historikk knyttet til ulykker med myke 

trafikanter og god oversikt langs løypen. 

Annen fare? Nei Ingen kjente 

Omfang: Liten negativt 

Konsekvens: Ubetydelig/lite negativ (-/0) 

 

7.3 Konklusjon 

Løypen kan ha noe negativ innvirkning for friluftslivet i Stranddalen i tilknytning til skiløypene i 

området, løypen som helhet anses ikke for å ha noen vesentlig virkning på friluftslivet langs traseen. 

Løypen anses ikke å medføre vesentlige konsekvenser for øvrige interesseforhold.  

Løypen anbefales videreført med foreslåtte justeringer.  
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8 LØYPE 2 BESKRIVELSER, VERDIVURDERING, OMFANG OG KONSEKVENS 

Løype 2; fra løype 1, sør for Store Strandvatnet, over vannet, langs vest for E69 til Reinelva og opp 

Reinelvdalen til Femtedalsvatnet og løype 4.  

 

Figur 18 Løype 2. 

Løype 2 foreslås videreført, med mindre justeringer av traseen for å unngå mulige konflikter som 

følge av bl. a skred, støy og bratt terreng. 

 

8.1 Beskrivelse og verdivurdering 

8.1.1 Friluftsliv 

Løypen berører følgende kartlagte og verdsatte friluftslivsområder: 

• Stranddalen (Viktige friluftsområder) 

• Rasskjeila – Repvåg (Svært viktige friluftsområder) 

• Porsangerhalvøya (Registrert friluftsområder)  

Stranddalen er mye brukt i friluftlivssammenheng, her opparbeides det blant annet skiløyper om 

vinteren. Området er noe bebygd med fritidsbebyggelse. 

Repvågstranda er bebygd med spredt fritidsbebyggelse. Området ligger nært E69 og er mye brukt til 

friluftsaktiviteter som fiske og turgåing.  

Reinelvdalen inngår i et større sammenhengende friluftsområde som omfatter store deler av 

Porsangerhalvøya. Området fremstår relativt urørt og blir i hovedsak brukt til fotturer, jakt, fiske, 

bærplukking og skigåing. 
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Hoveddelen av løypen går igjennom et registrert friluftsområde (lav verdi). Løypen berører også 

viktige og svært viktige friluftsområder. Den samlede verdien av friluftsområdene blir satt til middels. 

Verdi: middels 

 

 

Figur 19 Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder langs løype 2. 

 

8.1.2 Naturmangfold 

En overflyvende utfarget (voksen fjærdrakt) havørn er registrert ved Strandvannet juli måned, uten 

at det er noen kjente hekkeplasser her. Det er imidlertid potensiale for hekkeplasser for havørn i 

bergveggene litt lengre nord i Strandbukta. Fjellrype (NT) er registrert i Store Børa. Verdien av 

faunaen i skutersesongen blir satt til Liten. 

Verdi: Liten 

8.1.3 Landskap 

Landskapet ved Repvågstranda er preget av hyttebebyggelse, veier, stier og høyspenttraseer. 

Repvågstranda har flatt terreng med åpen fastmark. I åssiden opp mot Ørretvannet er det innslag av 

skog. Ved Reinelvdalen får landskapet et mer urørt preg, sett bort i fra høyspenttraseen som følger 

dalføret sammen med løypa til Femtedalsvatnet. Reindalen har slake dalsider med flere elver og vann 

i dalbunnen.  
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Figur 20 Løype 2 langs Repvågstranda. 

 

 

Figur 21 Løype 2 i Reinelvdalen. 
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8.1.4 Bebyggelse og anlegg 

Løypen går via av et fritidsboligområde ved Repvågstranda. Løypen går videre langs et bebygd 

område med både boliger, fritidsboliger, naust og et kraftverk. Ved Reinelva og Reinelvdalen er det 

spredt fritidboligbebyggelse. Dette er også områder som er avsatt til ulike byggeformål i KPA. 

 

Figur 22 Bebyggelses- og anleggsområder ved Repvågstranda. Illustrasjonen viser avsatte bebyggelsesformål i 
KPA nær løypen. 

 

8.1.5 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor løypetraseen i Askeladdens databaser. Det er heller ikke 

registrert kulturminner i umiddelbar nærhet fra løypen. 

8.1.6 Reindrift 

Ifølge Naturbase og NIBIO Kilden berører løypen en trekklei ved Reinelvbukta. Løypen går igjennom 

vår-, sommer- og høstbeite, dette inkluderer også parring- og kalvingsland. 
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Figur 23 Trekklei ved Reinelvbukta. 

 

8.1.7 Støy 

Det er en bygning med støyfølsomt bruk innenfor minsteavstand til støy for løype 2. Dette er en 

eksisterende bolig ved Reinelvbukta.  

 

Antall bygninger med støyfølsom bruk innenfor minsteavstand for støysone: 1 

Svært viktig/viktig friluftsområde innenfor minsteavstand for støysone: 2 

Gnr./bnr. Bygningstype Avstand til 
løype (m) 

Støysone Merknad 

16/14 Fritidsbolig 48 Bygning med 
støyfølsom 
bruks (60 m) 

Aktuelt å sette ned hastighet 
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Figur 24 Støysone langs løype 2 ved Stranda. 

 

 

Figur 25 Støysone langs løype 2 ved Repvågstranda 
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Figur 26 Støysone langs løype 2 ved Reinelvbukta. 

 

8.1.8 Risiko for kjørende og andre 

Skredfare 

Ifølge NVEs aktsomhetskart går store deler av løypa igjennom et utløpsområde for snøskred. I samme 

område er det også kartlagt et mindre utløpsområde for steinskred. 

Det er registrert flere skredhendelser langs E69 mellom Sommerseterneset og utløpet til Reinelva.  
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Figur 27 Utløpsområde for stein- og snøskred i Reinelvbukta. 

 

Brattheng eller kløfter 

Løypa går stor sett under 20° helning. Det er noen korte brattere partier ved Reinelvbukta der løypa 

går i terreng mellom 20° - 26°. 

 

Figur 28 Helning over 20° langs løype 2. 
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Kryssing av vei 

Lokasjon Veieier Fart ÅDT Vegsystemre

feranse 

Behov for 

tiltak? 

Store Strandvatnet 

 

P 50 km/t - PV9030 K 

S5D1  

Nei 

Seterbergan 

 

P 50 km/t - PV9030 K 

S1D1  

Nei 

 

Påkjøringsfarlige objekter 

Løype 2 passerer en rørgate ovenfor Repvåg kraftverk ved Reinelvbukta. Løypa går via eksisterende 

bro over rørgata. 
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8.2 Omfang- og konsekvensvurdering 

8.2.1 Friluftsliv 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Viktig/svært viktig 

kartlagt 

friluftsområder 

Berøring 

alt. 1 

Beskrivelse 

Rasskjeila – Repvåg Ja Løypen går langs E69, nært bebyggelse og tekniske inngrep. 

Det vurderes at løypen ikke bidrar til nevneverdig påvirkning 

for friluftslivsområdet. 

Stranddalen Ja Løypen går over Store Strandvatnet i Stranddalen. 

Friluftsområdet blir brukt til skigåing på vinterstid. Det 

vurderes at skuterkjøring i stranddalen kan potensielt skape 

en negativ påvirkning for friluftsaktivitet i stranddalen.    

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Liten negativ (-)  

 

8.2.2 Naturmangfold 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Det er registrert havørn og fjellrype (NT) langs løype 2. Førstnevnte legger egg i april måned, men vi 

kjenner ikke til noen hekkeplasser i området. Vi forventer derfor Lite negativ påvirkning på fugle- og 

dyrelivet langs denne løypa. 

Omfang: Lite negativ 

Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (0/-) 
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8.2.3 Landskap 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Landkapspåvirkning/synlighet Ja Deler av løypen, ved Stranddalen og Repvågstranda 

er synlig i landskapet. Dette er imidlertid områder 

med relativt mye bebyggelse og tekniske inngrep. I 

Reindalen er løypen i liten grad synlig i landskapet. 

Behov for terrenginngrep? Nei  

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

8.2.4 Bebyggelse og anlegg 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Støyfølsom bebyggelse iht. T-

1442 

Ja Se pkt. 8.2.7. 

Øvrig bebyggelse og anlegg Nei  

Omfang: Lite negativt  

Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (-/0) 

 

8.2.5 Kulturminner 

0-alternativet 
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0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Løypen berører ingen kulturminner. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

8.2.6 Reindrift 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Særverdiområder Ja Løypen går igjennom parrings- og kalvingsland. 

Minimumsområder - Ikke aktuelt.  

Beiteområder Ja Løypen berører vår- sommer og høstbeite. 

Beitetider og sammenfallende 

bruk av løyper? 

Nei 

 

I følge siidaen som har rein i område, så er ikke 

verken flyttleier, trekkleier eller beiteområdene i bruk 

i skutersesongen, da de ankommer Magerøya rundt 1 

mai, og skutersesongen stopper 5 mai iht. Nasjonal 

forskrift. En ev. samtidighet i bruk av flyttleier/ 

trekklei og beiteområder anses derfor som minimal. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

8.2.7 Støy 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 
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Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Boliger/fritidsbolig, annen 

støyfølsom bebyggelse 

Ja Det ligger en fritidsbolig innenfor minsteavstanden 

for støy fra løypen. 

Svært viktige/viktige 

friluftslivsområder 

Ja Løypen går igjennom et viktig og et svært viktig 

friluftsområde som følgelig ligger innenfor 

minsteavstanden for støy fra løypen 

Andre støykilder i nærheten? Ja Deler av løypen går parallelt med E69. 

Omfang: Lite negativ 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

8.2.8 Risiko for kjørende og andre 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Berøres? Beskrivelse 

Skredfare Ja Løypen går igjennom et utløpsområde for snø- og 

steinskred. 

Bratt terreng/kløfter Ja Deler av løypen går i terreng over 20° helning. 

Kryssing av vei Ja Løypen krysser 2 private veier. 

Usikker is -  

Siktforhold - Vil variere med bla værforhold, sikt ved kryssing av 

vei anses som ok 

Værforhold - Vil variere ved værforhold. 

Påkjøringsfarlige objekter Nei Ingen kjente. 

Trafikksikkerhet 

myketrafikanter 

Nei Det er ingen historikk knyttet til ulykker med myke 

trafikanter og god oversikt langs løypen. 
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Annen fare? Nei Ingen kjente 

Omfang: Lite negativt  

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

8.3 Konklusjon 

Løypen kan ha noe negativ innvirkning for friluftslivet i Stranddalen i tilknytning til skiløypene i 

området, løypen som helhet anses ikke for å ha nonen vesentlig virkning på friluftslivet langs traseen.  

Løypen vil kunne ha en noe negativ virkning for en fritidsbolig langs løypen mtp. støy. Løypen er 

justert for å unngå mest mulig støypåvirkning for støyfølsom bebyggelse. 

Deler av løypen går igjennom bratt og skredutsatt terreng. Siden utløpsområdet for skred går ned til 

fjorden er det utfordrende å unngå å legge løypen gjennom dette området. Løypen vil imidlertid 

kunne stenges i perioder med høy skredfare. 

Løypen anses ikke å medføre vesentlige konsekvenser for øvrige interesseforhold. 

Løypen anbefales videreført. 
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9 LØYPE 3, BESKRIVELSER, VERDIVURDERING, OMFANG OG KONSEKVENS 

Løype 3; fra Kåfjord fergeleie, opp Kåfjorddalen, via Langvatnet, Lafjordelva, Nammejohka, 

Nammejárvi, Larkajávri, andre Lafjordvann, tredje Lafjordvann og løype 1. 

 

Figur 29 Løype 3. 

Løype 3 foreslås videreført, med mindre justeringer av traseen for å unngå mulige konflikter som 

følge av bl.a. skred, støy og bratt terreng.  

Løypen utvides til å inkludere en avstikker til parkering ved E69 innerst i Kåfjorden.   

 

9.1 Beskrivelser og verdivurderinger 

9.1.1 Friluftsliv 

Løypen berører følgende kartlagte og verdsatte friluftslivsområder: 

• Høgfjellet/Doaresvárri (Registrert friluftsområde) 

• Porsangerhalvøya (Registrert friluftsområde) 

• Lafjorden (Viktig friluftsområde) 

Høgfjellet/Doaresvárri er på 134 moh. Det går sti fra fergekaia ved Laholmen, stien går like forbi selve 

toppen og videre ned til Skurčovággi. Stien fortsetter langs strandsonen forbi bebyggelsen og ender 

opp ved kaia. Det er flere stier i området, samt flere vann av ulike størrelser. 

Porsangerhalvøya består for en stor del av flere vann og noe myr. Terrenget er kupert og er en 

fortsettelse av Finnmarksvidda. Halvøya har noen stier og ledningstraseer, i tillegg til E69 som går 

langs kysten, men området fremstår i hovedsak som inngrepsfritt. Halvøya har flere store viker og 
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avskjæres blant annet av Kåfjorden og Lafjorden. Området blir brukt til ski- og fotturer, jakt, fiske og 

bærplukking. 

Lafjorden er et mye brukt friluftsområde for fiske og friluftsliv. I tillegg til spredt fritidsbebyggelse 

langs fjorden er det også mindre hytteområder ved Vestre Lafjord, Austre Lafjord og Laholmen med 

noe større tetthet av hytter. Området er uten vegforbindelse, men det er flere stier mellom hyttene 

og området kan nåes med båt og snøskuter. 

Bortsett fra en liten del av løypen som går igjennom et viktig friluftsområde, går stort sett hele 

løypen igjennom registrerte friluftsområder (liten verdi). Den samlede verdien settes derfor til liten. 

Verdi: Liten 

 

 

Figur 30 Friluftsområder langs løype 3. 

 

9.1.2 Naturmangfold 

Kongeørn og fjellrype (NT) er registret i området Davit Lárkkoaivi, uten at de er påvist hekkende. I 

Naturbase er det to områder i Kåfjorddalen som har funksjon som hhv. mulig raste-område for gjess 

(BA00007577), og hekkeområde for vadefugl (BA00007556). Områdene har imidlertid en funksjon 

etter at skutersesongen er over 5. mai. Jerv er registrert sør for Lávvárjávri, som er i overkant av 1 km 

fra scooterløypa i Porsanger kommune. Det er ikke kjent noen hiområder i området. Verdien av 

faunaen i skutersesongen blir satt til Liten. 

Verdi: Liten 
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9.1.3 Landskap 

Landskapet ved Kåfjord og Kåfjorddalen er relativt flatt med små terrengvariasjoner. I Kåfjorddalen 

følger løypa Kåfjordelva som er et tydelig landemerke i dalen. Ved Langvatnet stiger terrenget og 

landskapet fremstår som mer kupert. Terrenget flates ut ved Lafjordelva og Námmejohka. Her har 

landskapet mer myrpreg. Mot kommunegrensa går løypa over flere store vann og blir mer kupert 

med slake åssider.  

 

Figur 31 Landskap ved Kåfjord og Kåfjorddalen. 
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Figur 32 Landskap ved Langvatnet og Lafjord. 

 

Figur 33 Landskap ved kommunegrensa mot Porsanger og Lafjorden i bakgrunnen. 

9.1.4 Bebyggelse og anlegg 

Ved Kåfjord er det en ansamling med fritidsbebyggelse nært fergeleiet. Det er også her avsatt et 

område til fritidsbebyggelse i KPA. Ved parkeringsplassen innerst i Kåfjorden er det en del 

fritidsbebyggelse. Området er avsatt til formålet i KPA. 
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Figur 34 Bebyggelses- og anleggsområder ved Kåfjord. Illustrasjonen viser avsatte bebyggelsesformål i KPA nær 
løypen. 

9.1.5 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor løypetraseen i Askeladdens databaser. Det er imidlertid 

registrert noen kulturminner i umiddelbar nærhet fra løypen ved Kåfjord og Indre Kåfjord.  

 

Figur 35 Kulturminner ved Kåfjord fergeleie. 
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Figur 36 Parkering i Indre Kåfjord. 

9.1.6 Reindrift 

Ifølge Naturbase og NIBIO Kilden berører løypen en flyttlei ved Lafjordelva og en trekklei i 

Kåfjorddalen. Løypen går også igjennom vår-, sommer- og høstbeite. Dette inkluderer også parrings- 

og kalvingsland. 

 

Figur 37 Flyttlei ved Lafjordelva. 
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Figur 38 Trekklei innerst i Kåfjord. 

9.1.7 Støy 

Det er en bygning med støyfølsomt bruk innenfor minsteavstand til støy for løype 3 ved 

Kåfjordfergeleie.  

  

Antall bygninger med støyfølsom bruk innenfor minsteavstand for støy: 1 

Svært viktig/viktig friluftsområde innenfor minsteavstand for støy: 1 
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Figur 39 Bygning for støyfølsom bruk innenfor minsteavstand for støy ved Kåfjord. 

 

Figur 40 Viktig friluftsområde innenfor minsteavstand for støy. 

 

9.1.8 Risiko for kjørende og andre 

Skredfare 

Ifølge NVEs aktsomhetskart går ikke løypen igjennom utløsnings- eller utløpsområder for skred. 
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Brattheng eller kløfter 

Terrenget langs løypen er relativt flatt og holder seg under 20° helning. 

Kryssing av vei 

Lokasjon Veieier Fart ÅDT Vegsystemre

feranse 

Behov for 

tiltak? 

Kåfjord 

 

SVV 80 km/t 450 EV69 S5D1  Nei 

 

9.2 Omfang- og konsekvensvurdering 

9.2.1 Friluftsliv 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Viktig/svært viktig 

kartlagt 

friluftsområder 

Berøring 

alt. 1 

Beskrivelse 

Lafjorden Ja Deler av løypen berører et viktig friluftsområde. Løypen 

berører imidlertid kun utkanten av dette område. Det 

vurderes at påvirkningen ikke er nevneverdig stor for 

friluftslivet i dette området. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

9.2.2 Naturmangfold 

0-alternativet 
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0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Det er registrert kongeørn og fjellrype langs løype 3. Førstnevnte legger egg i april måned, men vi 

kjenner ikke til noen hekkeplasser i området. Jerv også registrert i nærheten uten at hiplasser er 

kjent. Vi forventer derfor Lite negativ påvirkning på fugle- og dyrelivet langs denne løypa. 

  

Figur 41 Område BA00007577, Naturbase                                     Figur 42 Område BA00007556, Naturbase 

 

Omfang: Lite negativ                                                                                    

Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (-/0)  

 

9.2.3 Landskap 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Landkapspåvirkning/synlighet Ja Ved Kåfjord og E69 er deler av løypen synlig i 

landskapet. Meste parten av løypen går imidlertid 

langt unna bebyggelse og områder der folk 

oppholder seg. 
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Behov for terrenginngrep? Nei  

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

 

 

 

9.2.4 Bebyggelse og anlegg 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Støyfølsom bebyggelse iht. T-

1442 

Ja Se pkt. 9.2.7. 

Øvrig bebyggelse og anlegg Nei  

Omfang: Lite negativt  

Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (-/0) 

 

9.2.5 Kulturminner 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Det er registrert noen kulturminner i umiddelbar nærhet til løypen. De aktuelle kulturminnene er 

arkeologiske kulturminner som stort sett ligger under bakken, i tillegg vil de ligge under snø i 

perioden det er aktuelt å kjøre snøskuter. 

Omfang: Intet omfang 
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Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

9.2.6 Reindrift 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Særverdiområder Ja Løypen går igjennom parrings- og kalvingsland. 

Minimumsområder -  

Beiteområder Ja Løypen berører vår- sommer og høstbeite. 

Beitetider og sammenfallende 

bruk av løyper? 

Nei 

 

I følge siidaen som har rein i område, så er ikke 

verken flyttleier, trekkleier eller beiteområdene i bruk 

i skutersesongen, da de ankommer Magerøya rundt 1 

mai, og skutersesongen stopper 5 mai iht. Nasjonal 

forskrift. En ev. samtidighet i bruk av flyttleier/ 

trekklei og beiteområder anses derfor som minimal. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

9.2.7 Støy 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Boliger/fritidsbolig, annen 

støyfølsom bebyggelse 

Ja Det ligger en fritidsbolig innenfor minsteavstanden 

for støy fra løypen. 
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Svært viktige/viktige 

friluftslivsområder 

Ja Løypen går igjennom et viktig og et svært viktig 

friluftsområde som følgelig ligger innenfor 

minsteavstanden for støy fra løypen 

Andre støykilder i nærheten? Ja Deler av løypen går parallelt med E69. 

Omfang: Lite negativ 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

 

 

9.2.8 Risiko for kjørende og andre 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Skredfare Nei  

Bratt terreng/kløfter Nei  

Kryssing av vei Ja Løypen krysser E69. 

Usikker is Nei  

Siktforhold - Vil variere med bla værforhold, sikt ved kryssing av 

vei anses som ok. 

Værforhold - Vil variere ved værforhold. 

Påkjøringsfarlige objekter Nei Ingen kjente. 

Trafikksikkerhet 

myketrafikanter 

Nei Ingen kjente utfordringer  

Annen fare? Nei Ingen kjente 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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9.3 Konklusjon 

Støy fra løypen kan ha noe negativ innvirkning for en fritidsbolig ved Kåfjord. Siden fritidsboligen 

ligger ved et start-/endepunkt for løypen antas det at farten er noe lavere og støyvirkningen er 

begrenset.  

Løypen anses ikke å medføre vesentlige konsekvenser for øvrige interesseforhold. 

Løypen anbefales videreført med foreslåtte justeringer. 
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10 LØYPE 4, BESKRIVELSER, VERDIVURDERINGER, OMFANG OG KONSEKVENS 

Løype 4; fra E69 innenfor Porsangervika, opp dalen via Andre-, Tredje- og Fjerdedalsvann til 

Femtedalsvann og løype 2. Videre går løypen mot Kåfjorddalen og løype 3. 

 

Figur 43 Dagens løype 4 (svart stiplet linje) og justering av løype 4 (rød stiplet linje). 

Løype 4 foreslås delvis videreført, med en justeringer av traseen mellom Andredalsvann og E69 for å 

unngå mulige konflikter med leveområde for Rype i Porsangvikdalen. Løypen legges om øst for 

Førstedalsvann og Porsangvikdalen. 

 

10.1 Beskrivelse og verdivurdering 

10.1.1 Friluftsliv 

Løypen berører følgende kartlagte og verdsatte friluftslivsområder: 

• Porsangerhalvøya (Registrert friluftsområde) 

Porsangerhalvøya består av flere vann og noe myr. Terrenget er kupert og er en fortsettelse av 

Finnmarksvidda. Halvøya har noen stier og ledningstraseer, i tillegg til E69 som går langs kysten, men 

området fremstår i hovedsak som inngrepsfritt. Halvøya har flere store viker og avskjæres blant 

annet av Kåfjorden og Lafjorden. Området blir brukt til ski- og fotturer, jakt, fiske og bærplukking. 

Siden løypen går kun igjennom et registrert friluftsområde (liten verdi) settes verdien til Liten.  

Verdi: Liten 
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Figur 44 Friluftsområder langs løype 4. 

 

10.1.2 Naturmangfold 

I Naturbase er det et område i Kåfjorddalen som har funksjon som hekkeområde for vadefugl 

(BA00007556). Området har imidlertid en funksjon etter at skutersesongen er over 5. mai. Vi kjenner 

for øvrig ingen registreringer av arter som har et konfliktpotensial i forhold til snøskuterkjøring langs 

løype 4. Verdien av faunaen i skutersesongen blir satt til Liten. 

Verdi: Liten 

 

10.1.3 Landskap 

Kåfjorddalen er en bred u-dal med lave og slake dalsider. Kåfjordelva er et tydelig landemerke i dalen 

med mindre bekker som bringer vanntilførsel inn til elva. Løypa går videre via Femte-, Fjerde-, tredje- 

og andredalsvatnet som er merkbare landmerker som ligger noe nedsenket mellom de lave toppene i 

landskapet. Overordnet bærer landskapet preg av lite vegetasjon med slakt og flatt terreng. 



Fastsetting nye og eksisterende skuterløyper, Nordkapp kommune multiconsult.no 

 10 LØYPE 4, BESKRIVELSER, 
VERDIVURDERINGER, OMFANG OG 

KONSEKVENS 
 

10213294-02-PLAN-RAP-001 18. april 2021 / 01 Side 78 av 153 

 

Figur 45 Landskap langs løype 4. 

 

10.1.4 Bebyggelse og anlegg 

Det er ingen bebyggelse i nærheten av løypen. 

 

10.1.5 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor løypetraseen i Askeladdens databaser. Det er heller ikke 

registrert kulturminner i nærheten av løypen. 

 

10.1.6 Reindrift 

Ifølge Naturbase og NIBIO Kilden berører løypen en trekklei i Kåfjorddalen. Løypen går igjennom vår-, 

sommer og høstbeite. Dette inkluderer også parrings- og kalvingsland. 
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Figur 46 Trekklei i Kåfjorddalen. 

 

10.1.7 Støy 

Støy fra skuterløypen berører ingen bygninger med støyfølsom bruk eller svært viktig/viktig 

friluftsområder. 

Antall bygninger med støyfølsom bruk innenfor minsteavstand for støysone: 0 

Svært viktig/viktig friluftsområde innenfor minsteavstand for støysone: 0 

 

10.1.8 Risiko for kjørende og andre 

Skredfare 

Ifølge NVEs aktsomhetskart går ikke løypen igjennom utløsnings- eller utløpsområder for skred. 

Brattheng eller kløfter 

Terrenget langs løypen er relativt flatt og holder seg under 20° helning. 

Kryssing av vei 
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Lokasjon Veieier Fart ÅDT Vegsystemre

feranse 

Behov for 

tiltak? 

Porsangvikelva 

 

SVV 80 km/t 450 EV69 K S6D1  Nei 

 

10.2 Omfang- og konsekvensvurdering 

10.2.1 Friluftsliv 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Løypen berører ingen viktige eller svært viktige friluftsområder. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

10.2.2 Naturmangfold 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Utredningsalternativet 

Ingen kjente registreringer av arter som har et konfliktpotensiale i forhold til snøskuterkjøring langs 

løype 4. Vi forventer derfor Lite negativ påvirkning på fugle- og dyrelivet langs denne løypa. 

Omfang: Lite negativ 

Konsekvens: Ubetydelig/Liten negativ (-/0) 

 

10.2.3 Landskap 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Landkapspåvirkning/synlighet Ja Løypen er kun synlig ved start-/endepunktet ved E69. 

Resterende deler av løypen går i områder der folk 

sjeldent oppholder seg.  

Behov for terrenginngrep? Nei  

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

10.2.4 Bebyggelse og anlegg 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Støyfølsom bebyggelse iht. T-

1442 

Nei  

Øvrig bebyggelse og anlegg Nei  

 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

10.2.5 Kulturminner 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Det er ikke registrert kulturminner langs eller i nærheten av løypen. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

10.2.6 Reindrift 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Særverdiområder Ja Løypen går igjennom parrings- og kalvingsland. 

Minimumsområder - Ikke aktuelt. 

Beiteområder Ja Løypen berører vår- sommer og høstbeite. 

Beitetider og sammenfallende 

bruk av løyper? 

Nei 

 

I følge siidaen som har rein i område, så er ikke verken 

flyttleier, trekkleier eller beiteområdene i bruk i 

skutersesongen, da de ankommer Magerøya rundt 1 

mai, og skutersesongen stopper 5 mai iht. Nasjonal 

forskrift. En ev. samtidighet i bruk av flyttleier/ trekklei 

og beiteområder anses derfor som minimal. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

10.2.7 Støy 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Boliger/fritidsbolig, annen 

støyfølsom bebyggelse 

Nei  

Svært viktige/viktige 

friluftslivsområder 

Nei  

Andre støykilder i nærheten? Ja Deler av løypen går ved E69. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

 

 



Fastsetting nye og eksisterende skuterløyper, Nordkapp kommune multiconsult.no 

 10 LØYPE 4, BESKRIVELSER, 
VERDIVURDERINGER, OMFANG OG 

KONSEKVENS 
 

10213294-02-PLAN-RAP-001 18. april 2021 / 01 Side 84 av 153 

10.2.8 Risiko for kjørende og andre 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Skredfare Nei  

Bratt terreng/kløfter Nei  

Kryssing av vei Ja Løypen krysser E69. 

Usikker is Nei  

Siktforhold - Vil variere med bla værforhold, sikt ved kryssing av 

vei anses som ok. 

Værforhold - Vil variere ved værforhold. 

Påkjøringsfarlige objekter Nei Ingen kjente. 

Trafikksikkerhet 

myketrafikanter 

Nei Det er ingen historikk knyttet til ulykker med myke 

trafikanter og god oversikt langs løypen. 

Annen fare? Nei Ingen kjente. 

Omfang: Ingen omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

10.3 Konklusjon 

Løypen anses ikke å medføre vesentlige konsekvenser for interesseforhold innfor aktuelle 

influensområder. 

Løypen anbefales videreført med forslåtte justeringer. 
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11 LØYPE 5, BESKRIVELSER, VERDIVURDERINGER, OMFANG OG KONSEKVENS   

Løype 5; fra Austerelva på vegen opp mot Honningsvågsfjellet, tar av vestover fra vegen ved 

høyspentlinja og følger Forsvarets vintervegtrasé, først vestover, så nordover langs østsiden av 

Guhkesgielas, over fylkesvegen sør for Gjesværkrysset, så nordover langs vestsiden av europavegen 

til Runvatnet og løype 6 ved Skarsvågkrysset. 

 

Figur 47 Dagens løype 5 (svart stiplet linje) og justering av løype 5 (rød stiplet linje). 

Løype 5 foreslås delvis videreført, med en justeringer av traseen mellom Guhkesgielas og 

Tufjordbotn. Løypetraseen krysser nå Fv 8038 sør for Gjesværkrysset og følger vestsiden av 

Europavegen. Dette bidrar til at løypen unngår flere kryssinger av europavegen. 

 

11.1 Beskrivelse og verdivurdering 

11.1.1 Friluftsliv 

Løypen berører følgende kartlagte og verdsatte friluftslivsområder: 

• Honningsvågfjellet – Svartvasstind – Skipsfjorddalen (Registrert friluftsområde) 

• Sarnespollen - Skarsvågveien (Registrert friluftsområde) 

• Guhkesgielas (Registrert friluftsområde) 

• Tufjorden (Registrert friluftsområde) 

• Muotkevárri (Registrert friluftsområde) 
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Friluftsområdet; Honningsvågfjellet – Svartvasstind – Skipsfjorddalen er et stort og lite tilrettelagt 

utmarksområde. Brukes til ski- og fotturer, jakt, fiske og bærplukking. Det går noen stier fra 

Honningsvågtunnelen ved Indre Baklia opp mot Indre Baklivatn. Det ligger noen bygninger ved 

strandsonen i Midtre Baklia, derfra går det stier opp mot et mindre vann lenger oppe i terrenget. Fra 

Ved Ytre Bakli går det stier opp mot Nedrevatn og Mellemvatnet. Det går en anleggsvei fra Østerelva 

opp mot radaranlegget ved Honningsvågfjellet. 

Sarnespollen - Skarsvågveien er et dalføre innerst i Sarnesfjorden med sti som går opp mot E69. 

Området fremstår urørt. 

Guhkesgielas er et lite tilrettelagt utmarksområde. Området brukes til jakt, skigåing og bærplukking. 

Tufjorden er et større turområde uten tilrettelegging nord for veg 8038, området brukes til jakt, fiske 

og generelt friluftsliv. 

Muotkevárri er et lite tilrettelagt friluftsområde, sett bort i fra stien fra Skarsvågkrysset opp mot 

Nordkapphalvøya. Terrenget er kupert og bratt ned mot Tufjorden. Det er flere vann, myrer, elver og 

bekker i området. 

Løypen går kun igjennom registrerte friluftsområder (liten verdi) og verdien settes derfor til Liten. 

Verdi: Liten 

 

 

Figur 48 Friluftsområder langs løype 5. 

 

11.1.2 Naturmangfold 

I forbindelse med et planlagt vindkraftanlegg i fjellområdet fra Gukkesgielas mot Honningsvågfjellet 

gjennomførte NINA kartlegginger av naturmiljøet i planområdet i 2001 (Iversen mfl. 2002). For 
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fuglelivet ble verdien da vurdert fra middels til stor, hovedsakelig med begrunnelse i forekomst av 

rødlistearter som ga området en nasjonal/internasjonal betydning. Følgende arter ble listet opp som 

forekommende i området Gukkesgielas: boltit, heilo, temmincksnipe, fjæreplytt, brushane (EN), tyvjo 

(NT), fiskemåse  (NT), gråmåse, svartbak, snøugle (EN), fjellerke, heipiplerke, lappiplerke, steinskvett, 

ravn og snøspurv. I tillegg nevnes det i rapporten at sannsynligvis forekommer både havørn, 

kongeørn og jaktfalk (NT). Dagens rødlistestatus (Henriksen & Hilmo 2015) er oppført i parentes. 

Ingen nevneverdige funn av annet dyreliv enn fugl ble registrert i området, og verdien i området for 

denne artsgruppen anses som liten. Av andre registreringer senere så er storlom påvist i vatn 223 

moh. som er rett øst for Gukkesgielas. Den norske rødlista for arter er revidert flere ganger siden 

2001. Skulle planområdet (Gukkesgielas mot Honningsvågfjellet) verdivurderes i dag utfra hvilke 

arter som er registrert, og deres bruk om området, ville det nok ikke oppnå nasjonal/internasjonal 

betydning. Vår vurdering er at området nå ville fått Middels verdi. Da vi ikke kjenner til noen 

hekkeplasser for tidlighekkende arter langs løype 5 eller influensområdet, settes verdien av faunaen i 

skutersesongen til Liten. 

Verdi: Liten 

 

11.1.3 Landskap 

Landskapet ved Skipsfjorden opp mot Honningsvågfjellet har bratte fjellsider med høyt relieff. 

Mellom Honningsvågfjellet og Skarsvågkrysset er det slettelandskap med små høydeforskjeller. 

Slettelandskapet har innslag mange små og middels store vann.  

 

Figur 49 Landskap ved Skipsfjorden opp mot Honningsvågsfjellet sett mot sør. 
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Figur 50 Slettelandskap mellom Honningsvåg og Skarsvågkrysset sett mot nord. 

 

11.1.4 Bebyggelse og anlegg 

Ved løypens start-/endepunkt ved Austerelva er det flere fritidsboliger nært løypen. Dette er et 

område som er avsatt i KPA til spredt fritidsbebyggelse. 

Ved løypens start-/endepunkt ved Skarsvågkrysset er det to campingområder. Dette er også et 

område avsatt til næringsformål i KPA. 
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Figur 51 Område for spredt fritidsbebyggelse avsatt i KPA nær løypen. 

 

 

Figur 52 Område for næringsbebyggelse avsatt i KPA nær løypen. 
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11.1.5 Kulturminner 

Løypen berører ingen registrerte kulturminner i Askeladdens databaser. Det er heller ingen 

registrerte kulturminner i nærheten av løypen. 

 

11.1.6 Reindrift 

Ifølge Naturbase og NIBIO Kilden berører løypen en trekklei og to flyttleier ved veien opp mot 

Honningsvågfjellet. Løypen går igjennom vår- og sommerbeite, dette inkluderer kalvingsland. 

 

Figur 53 Trekk- og flyttleier ved Honningsvågfjellet. 

 

11.1.7 Støy 

Støy fra skuterløypen berører 4 fritidsboliger bruk ved Østerelvatnet.  

Støy fra løypen berører ingen viktige eller svært viktige friluftsområder.  

 

Antall bygninger med støyfølsom bruk innenfor minsteavstand for støysone: 4 

Svært viktig/viktig friluftsområde innenfor minsteavstand for støysone: 0 

Gnr./bnr. Bygningstype Avstand til 
løype (m) 

Støysone Merknad 

5/1/19 Fritidsbolig 20 Bygning med 
støyfølsom 
bruk (60 dB) 

Aktuelt å sette ned 
hastigheten.  
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5/1/18 Fritidsbolig 48 Bygning med 
støyfølsom 
bruk (60 dB) 

Aktuelt å sette ned 
hastigheten. 

5/1/51 Fritidsbolig 21 Bygning med 
støyfølsom 
bruk (60 dB) 

Aktuelt å sette ned 
hastigheten. 

5/1/42 Fritidsbolig 26 Bygning med 
støyfølsom 
bruk (60 dB) 

Aktuelt å sette ned 
hastigheten. 

 

 

Figur 54 Berørte boliger innenfor støysonen ved Østerelvvatnet. 

 

11.1.8 Risiko for kjørende og andre 

Skredfare 

Ifølge NVEs aktsomhetskart går deler av løypen igjennom utløpsområder for stein- og snøskred ved 

veien fra Austerelva til Honningsvågfjellet. 
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Figur 55 Utløpsområde for stein- og snøskred ved veien mot Honningsvågfjellet. 

 

Brattheng eller kløfter 

Deler av terrenget ved løypen går igjennom terreng som er brattere enn 20° ved vegen fra Austerelva 

til Honningsvågfjellet. 

 

Figur 56 Terreng brattere enn 20° ved vegen opp til Honningsvågfjellet. 
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Kryssing av vei 

Lokasjon Veieier Fart ÅDT Vegsystemre
feranse 

Behov for 
tiltak? 

Østerelva 

 

P 50 km/t - PV9096 K 
S1D1 

Nei 

Guhkesgielas 

 

SVV 80 km/t 140 FV8038 K 
S1D1 

Nei 

Tufjord 

 

P 50 km/t - PV9097 K 
S1D1 

Nei 
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11.2 Omfang- og konsekvensvurdering 

11.2.1 Friluftsliv 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Løype 5 berører ingen viktige eller svært viktige friluftsområder. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

11.2.2 Naturmangfold 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

De artene som er påvist langs løype 5 er i hovedsak trekkfugler som ankommer området etter at 

skuterløypa stenges 5. mai. For havørn, kongeørn, jaktfalk og ravn som legger egg i april, kjenner vi 

ikke til noen hekkeplasser i området. Vi forventer derfor Lite negativ påvirkning på fugle- og dyrelivet 

langs denne løypa. 

Omfang: Lite negativ 

Konsekvens: Ubetydelig/Liten negativ (-/0) 

 

11.2.3 Landskap 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Landkapspåvirkning/synlighet Ja Løypen er synlig i landskapet ved veien til 

Honningsvågfjellet, stedvis områder der løypen går 

nært eller krysser vei. 

Selv om løypen følger terrenget, er landskapet flatt 

med lite innslag av vegetasjon. Dette bidrar til at 

skuterløypene er mer synlig i landskapet.  

Løypen medfører imidlertid ingen inngrep i 

landskapet utover ev. merkinger. 

Behov for terrenginngrep? Nei  

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

11.2.4 Bebyggelse og anlegg 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Støyfølsom bebyggelse iht. T-

1442 

Ja Se pkt. 11.2.7. 

Øvrig bebyggelse og anlegg Nei  

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (-/0) 

 

11.2.5 Kulturminner 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 
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Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Løypen berører ingen registrerte kulturminner. 

Omfang: Intet omfang  

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

11.2.6 Reindrift 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Særverdiområder Ja Løypen går igjennom kalvingsland. Løypen berører 

også to flyttleier. 

Minimumsområder - Ikke aktuelt. 

Beiteområder Ja Løypen berører vår og sommerbeite. 

Beitetider og sammenfallende 

bruk av løyper? 

Nei 

 

I følge siidaen som har rein i område, så er ikke 

verken flyttleier, trekkleier eller beiteområdene i 

bruk i skutersesongen, da de ankommer Magerøya 

rundt 1 mai, og skutersesongen stopper 5 mai iht. 

Nasjonal forskrift. En ev. samtidighet i bruk av 

flyttleier/ trekklei og beiteområder anses derfor 

som minimal. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

11.2.7 Støy 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 
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Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Boliger/fritidsbolig, annen 

støyfølsom bebyggelse 

Ja Det ligger flere fritidsboliger innenfor 

minsteavstanden for støy fra løypen. 

Svært viktige/viktige 

friluftslivsområder 

Nei  

Andre støykilder i nærheten? Ja Deler av løypen går parallelt med E69. 

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

11.2.8 Risiko for kjørende og andre 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Skredfare Ja Løypen går igjennom flere utløpsområder for snø- 

og steinskred 

Bratt terreng/kløfter Ja Løypen går i terreng over 20° helning. 

Kryssing av vei Ja Løypen krysser Fv 8038 og to private veier. 

Usikker is Nei  

Siktforhold - Vil variere med bla værforhold, sikt ved kryssing av 

vei anses som ok. 

Værforhold - Vil variere ved værforhold. 

Påkjøringsfarlige objekter Nei Ingen kjente. 

Trafikksikkerhet 

myketrafikanter 

Nei Det er ingen historikk knyttet til ulykker med myke 

trafikanter og god oversikt langs løypen. 

Annen fare? Nei Ingen kjente 

Omfang: Liten negativ 
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Konsekvens: Lite negativt (-) 

 

11.3 Konklusjon 

Langs veien fra Austerelva til Honningsvågfjellet går deler av løypen gjennom bratt og skredutsatt 

terreng. Siden utløpsområdet for skred går på begge sider av veien er det utfordrende å legge løypen 

utenom dette området. Løypen vil imidlertid kunne stenges i perioder med høy skredfare. 

Det ligger flere fritidsboliger ved løypens start-/endepunkt ved Austerelva. Siden fritidsboligene 

ligger ved et start-/endepunkt for løypen antas det at farten er noe lavere og støyvirkningen er 

begrenset. 

Løypen anses ikke å medføre vesentlige konsekvenser for øvrige interesseforhold. 

Løypen anbefales videreført med forslåtte justeringer. 
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12 LØYPE 6, BESKRIVELSER, VERDIVURDERINGER, OMFANG OG KONSEKVENS 

Løype 6; fra Skarsvågkrysset langs forsvarets vintervegtrasé til Nordkapp, videre langs E69 til 

Nordkapplatået. 

 

Figur 57 Løype 6. 

Løype 6 foreslås videreført, med mindre justeringer av traseen for å unngå mulige konflikter som 

følge av bl.a. skred, støy og bratt terreng. 

 

12.1 Beskrivelse og verdivurdering 

12.1.1 Friluftsliv 

Løypen berører følgende kartlagte og verdsatte friluftslivsområder: 

• Muotkevárri (Registrert friluftsområde) 

• Nordkapphalvøya (Viktig friluftsområde) 

• Parkering Knivskjellodden (Svært viktig friluftsområde) 

• Nordkapplatået - Hornvika (Svært viktig friluftsområde)  

Muotkevárri er et lite tilrettelagt friluftsområde, sett bort i fra stien fra Skarsvågkrysset opp mot 

Nordkapphavløya. Terrenget er kupert og bratt ned mot Tufjorden. Det er flere vann, myrer, elver og 

bekker i området. 

Nordkapphalvøya omfatter mesteparten av halvøya nord på Magerøya. Det finnes tilrettelagte 

turstier til Knivskjelodden fra parkeringsplassen langs E69 ca. 6 km sør for Nordkapplatået. Herifra 

går det også sti til Tunes og Nordkapplatået. Forsvaret har et radaranlegg med adkomst via en 
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stikkvei fra hovedveien like før Nordkapplatået. Stiene i området preges av å ligge i et landskap med 

lavt inngrepsnivå bortsett fra de mange vardene langs stien mot Knivskjellodden. Merkede stier 

bærer preg av slitasje ettersom de ligger i et populært og mye brukt område. Området er svært 

utsatt for skiftende vær. 

Parkeringen ved Knivskjellodden er en godt tilgjengelig utfartsparkering ved E69 ca. 6 km sør for 

Nordkapplatået. Det er turistinformasjon ved parkeringsplassen med kart over kommunen. Her ifra 

går det sti til Knivskjellodden, Tunes, Nordkapplatået, Kjeftavatnet og langs E69 til Skarsvågkrysset. 

Nordkapplatået er en klippe nord på Nordkapphalvøya på Magerøya. Den 307 meter høye klippen 

omtales ofte som det nordligste punktet i Europa. Dog ligger Knivskjelodden 1452 m lenger mot 

nord. Nordkappplatået er et betydelig naturbasert reisemål som med sin ikoniske status, tiltrekker 

seg besøkende fra hele verden. Området har adkomst fra E69 som ender/starter her. 

Nordkapphallen er et eget besøkssenter med blant annet utstillinger og film fra stedets historie. 

Hornvika ligger rett øst for Nordkapplatået ved havnivå. Det går en gammel historisk sti mellom 

Hornvika og platået. 

Hoveddelen av løypen går igjennom et viktig friluftsområde. Deler av løypen går også igjennom svært 

viktige friluftsområder og et registrert friluftsområde (lav verdi). Den samlede verdien av 

friluftsområdene blir satt til Stor. 

Verdi: Stor 

 

 

Figur 58 Friluftsområder langs løype 6. 
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12.1.2 Naturmangfold 

I forbindelse med et planlagt vindkraftanlegg i fjellområdet fra Gukkesgielas mot Honningsvåg-fjellet 

gjennomførte NINA kartlegginger av naturmiljøet i planområdet i 2001 (Iversen mfl. 2002). For 

fuglelivet ble verdien da vurdert fra middels til stor, hovedsakelig med begrunnelse i forekomst av 

rødlistearter som ga området en nasjonal/internasjonal betydning. Følgende arter ble listet opp som 

forekommende i området Gukkesgielas: boltit, heilo, temmincksnipe, fjæreplytt, brushane (EN), tyvjo 

(NT), fiskemåse (NT), gråmåse, svartbak, snøugle (EN), fjell-lerke, heipiplerke, lappiplerke, 

steinskvett, ravn og snøspurv. I tillegg nevnes det i rapporten at sannsynligvis forekommer både 

havørn, kongeørn og jaktfalk (NT). Dagens rødlistestatus (Henriksen & Hilmo 2015) er oppført i 

parentes. Ingen nevneverdige funn av annet dyreliv enn fugl ble registrert i området, og verdien i 

området for denne artsgruppen anses som liten. Av andre registreringer senere så er storlom påvist i 

vatn 223 moh. som er rett øst for Guk-kesgielas. Den norske rødlista for arter er revidert flere ganger 

siden 2001. Skulle planområdet (Gukkesgielas mot Honningsvågfjellet) verdivurderes i dag utfra 

hvilke arter som er registrert, og deres bruk om området, ville det nok ikke oppnå 

nasjonal/internasjonal betydning. Vår vurdering er at dette området nå ville fått Middels verdi. Fra 

Gjesværkrysset og nordover til Nordkapp platået foreligger det mange fugleregistreringer i 

Artsobservasjoner og Artskart. De aller fleste artene forekommer imidlertid utenfor skutersesongen, 

og er derfor ikke rele-vant å vurdere i denne sammenheng. Men det finnes flere registreringer av 

fjellrype (NT) og ravn, arter som holder til i området hele året. I Rovbase er det lagt inn 

havørnlokaliteter i Hornvika og i Lille Kappa. Videre er det minst to kongeørnterritorer på 

Nordkapphalvøya, hvor den ene med tre reir ligger i Tufjorden. Det andre territoriet har ett reir i 

Vestfjorden og ett i Knivskjelbukta. Alle disse ørnelokalitetene ble funnet av NINA under 

kartleggingstokt i 2006. De er ikke kontrollert siden av oss, så vi vet derfor ikke status for de nå. Vi 

kjenner til noen hekkeplasser for de tidlighekkende artene havørn og kongeørn i influensområdet til 

løype 6, og verdien av faunaen i skutersesongen settes da til Middels. 

Verdi: Middels 

 

12.1.3 Landskap 

Landskapet ved Rundvatnet, vann 66 moh. og Kjeftavatnet er kupert med skrinn vegetasjon. Det er 

flere bekker og elver i området. På Nordkapphalvøya har landskapet viddepreg med små 

høydeforskjeller som strekker seg over det meste av landmassen på halvøya.  
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Figur 59 Landskap ved løype 6 mellom Skarsvågkrysset og Kjeftavatnet sett mot vest. 

 

  

Figur 60 Løype 6 på Nordkapphalvøya. 
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12.1.4 Bebyggelse og anlegg 

Langs løypen er det 3 områder med næringsbebyggelse. Disse er også avsatt i KPA. Bebyggelsen er 

hovedsakelig knyttet til turistnæring. 

 

Figur 61 Områder avsatt til næringsbebyggelse i KPA. 

 

12.1.5 Kulturminner 

Løypen berører ingen registrerte kulturminner i Askeladdens database. Det er heller ingen registrerte 

kulturminner i umiddelbar nærhet av løypen. 

12.1.6 Reindrift 

Iht. Naturbase og NIBIO Kilden krysser skuterløypen flere trekkleier ved Nordkappplatået og mellom 

Kjeftavatnet og Rundvatnet, samt en flyttlei like ved Kjeftavatnet. Løypen går også gjennom vår- og 

sommerbeiteområder. Vårbeiteområdet er i tillegg kalvingsland.  
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Figur 62 Trekk- og flyttlei langs løype 6. 

 

12.1.7 Støy 

Støysonen fra løyen berører ett bygg med støyfølsom bruk ved Kjeftavatnet. Begge de berørte 

byggene er boliger. 

1 viktig og 1 svært viktig friluftsområde blir berørt av støysone med grenseverdi 40 dB fra løypen. 

Dette gjelder friluftsområdene: 

• Nordkapphalvøya (Viktig friluftsområde) 

• Nordkapplatået - Hornvika (Svært viktig friluftsområde) 

 

Antall bygninger med støyfølsom bruk innenfor minsteavstand for støysone: 0 

Svært viktig/viktig friluftsområde innenfor minsteavstand for støysone: 2 

Gnr./bnr. Bygningstype Avstand til 
løype (m) 

Støysone Merknad 

4/1/3 Fritidsbolig 47 Bygning med 
støyfølsom 
bruk (60 dB) 

Aktuelt å sette ned 
fartsgrensen.  
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Figur 63 Fritidsbolig innenfor støysone for bygninger med støyfølsom bruk ved Kjeftavatnet. 

 

 

Figur 64 Støysone med grenseverdi 40 dB langs løype 7 og nærliggende friluftsområder. 
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12.1.8 Risiko for kjørende og andre 

Skredfare 

Ifølge NVEs aktsomhetsområder går løypen i utkanten av et utløpsområde for snøskred ved 

Kjeftavatnet. 

 

Figur 65 Utløpsområde for snøskred ved Kjeftavatnet. 

Brattheng eller kløfter 

Terrenget langs løypetraseen er under 20° helning.  

Kryssing av vei 

Lokasjon Veieier Fart ÅDT Vegsystemre
feranse 

Behov for 
tiltak? 

Veg mot Forsvarets anlegg 

 

P 50 km/t - PV99893 K 
S1D1 

Nei 
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12.2 Omfang og konsekvensvurdering 

12.2.1 Friluftsliv 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Viktig/svært viktig 

kartlagt 

friluftsområder 

Berøring 

alt. 1 

Beskrivelse 

Nordkapphalvøya Ja Løypen går hovedsakelig langs E69. Det vurderes at løypen 

ikke bidrar til nevneverdig påvirkning for friluftslivsområdet. 

Nordkapplatået - 

Hornvika 

Ja Løypen følger veien langs E69 til parkeringsplassen på 

Nordkapplatået. Det vurderes at løypen ikke bidrar til 

nevneverdig påvirkning for friluftslivsområdet. 

Parkering 

Knivskjellodden 

Ja Selv om løypen går igjennom friluftsområde, går ikke løypen 

over parkeringsplassen. Det vurderes at løypen ikke bidrar til 

nevneverdig påvirkning for friluftslivsfunksjonen til området. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

12.2.2 Naturmangfold 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

De artene som er påvist langs løype 6 er i hovedsak trekkfugler som ankommer området etter at 

skuterløypa stenges 5. mai. For havørn og kongeørn som legger egg i april, kjenner vi flere 

hekkeplasser i influensområdet til løypa. Det er over 850 meter til det nærmeste kjente 

kongeørnreiret, og 1000 meter til det nærmeste kjente havørnreiret, noe som er innenfor eller lik 

varsomhetssone på hhv. 1500m og 1000m for de to artene (Miljødirektoratet 2016). Skuterløypa på 
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Nordkapphalvøya følger langs eksisterende bilvei som allerede medfører menneskelig aktivitet. Vi 

tror at avstanden til de ørnelokalitetene er såpass lang og i utilgjengelig terreng, at skuterløypa ikke 

skal ha noen negativ påvirkning. I tillegg er det motorferdsel og menneskelig aktivitet langs bilveien, 

slik at fugleartene i plan- og influensområdet nok er habituert (tilvennet) dette. Vi forventer derfor 

Lite negativ påvirkning på fugle- og dyrelivet langs denne løypa. 

Omfang: Lite negativ 

Konsekvens: Ubetydelig/Liten negativ (-/0) 

 

12.2.3 Landskap 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Landkapspåvirkning/synlighet Ja Løypen ved Skarsvåg krysset til Kjeftavannet følger 

terrenget og er lite synlig i landskapet. 

Videre opp mot Nordkapphalvøya og platået er 

terrenget flatt og løypen er god synlig i landskapet. 

Løypen medfører imidlertid ingen inngrep i 

landskapet utover ev. merkinger. 

Behov for terrenginngrep? Nei  

 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

12.2.4 Bebyggelse og anlegg 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Støyfølsom bebyggelse iht. T-

1442 

Ja Se pkt. 12.2.7. 

Øvrig bebyggelse og anlegg Nei  

 

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Ubetydelig/lite negativ (-/0) 

 

12.2.5 Kulturminner 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Løypen berører ingen kulturminner.  

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

12.2.6 Reindrift 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Særverdiområder Ja Løypen går igjennom parring- og kalvingsland. 

Løypen berører også en flyttlei. 

Minimumsområder - Ikke aktuelt. 

Beiteområder Ja Løypen berører vår- sommer og høstbeite. 

Beitetider og sammenfallende 

bruk av løyper? 

Nei 

 

I følge siidaen som har rein i område, så er ikke 

verken flyttleier, trekkleier eller beiteområdene i 

bruk i skutersesongen, da de ankommer Magerøya 

rundt 1 mai, og skutersesongen stopper 5 mai iht. 

Nasjonal forskrift. En ev. samtidighet i bruk av 

flyttleier/ trekklei og beiteområder anses derfor 

som minimal. 

 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

12.2.7 Støy 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Boliger/fritidsbolig, annen 

støyfølsom bebyggelse 

Ja Det ligger en fritidsbolig innenfor minsteavstanden 

for støy fra løypen. 

Svært viktige/viktige 

friluftslivsområder 

Ja Løypen går igjennom et viktig og et svært viktig 

friluftsområde som følgelig ligger innenfor 

minsteavstanden for støy fra løypen 

Andre støykilder i nærheten? Ja Deler av løypen går parallelt med E69. 

 

 

Omfang: Lite negativt 
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Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

12.2.8 Risiko for kjørende og andre 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Skredfare Ja Løypen går i utkanten av et utløpsområde for 

snøskred 

Bratt terreng/kløfter Nei  

Kryssing av vei Ja Løypen krysser en privat vei. 

Usikker is Nei  

Siktforhold - Vil variere med bla værforhold, sikt ved kryssing av 

vei anses som ok. 

Værforhold - Vil variere ved værforhold. 

Påkjøringsfarlige objekter Nei Ingen kjente. 

Trafikksikkerhet 

myketrafikanter 

Nei Det er ingen historikk knyttet til ulykker med myke 

trafikanter og god oversikt langs løypen. 

Annen fare? Nei Ingen kjente. 

 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

12.3 Konklusjon 

Løypen går igjennom et viktig og et svært viktig friluftsområde. Løypen anses ikke for å ha noen 

vesentlig virkning på friluftslivet langs traseen da løypen går nært E69.  

Støy fra løypen berører en fritidsbolig.  

Løypen anses ikke å medføre vesentlige konsekvenser for øvrige interesseforhold. 

Løypen anbefales videreført med foreslåtte justeringer. 
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13 LØYPE 7 BESKRIVELSER, VERDIVURDERINGER, OMFANG OG KONSEKVENS 

Løype 7; fra garasjen til Nordkapp snøscootertaxi på Skutnes, langs vestsida av kommunal vei, videre 

sørover til den krysser fylkesveien, langs fylkesveiens vestside til Storvantet, videre over vannet til 

sydvestenden – mot vest til løype 6 ved vann 66 moh. 

 

Figur 66 Løype 7. 

Løype 7 foreslås videreført, med mindre justeringer av traseen for å unngå mulige konflikter som 

følge av bl.a. skred, støy og bratt terreng. 

 

13.1 Beskrivelse og verdivurdering 

13.1.1 Friluftsliv 

Løypen berører følgende kartlagte og verdsatte friluftslivsområder: 

• Opnænlandet - Duksfjorden (Registrert friluftsområde) 

• Vestfjorden - Storvatnet (Registrert friluftsområde) 

• Muotkevárri (Registrert friluftsområde)  

Både Opnænlandet – Duksfjorden, Vestfjorden – Storvatnet og Muotkevárri er i stor grad 

inngrepsfrie og lite tilrettelagte friluftslivsområder. Områdene brukes hovedsakelig jakt og fiske. 

Løypen går kun igjennom registrerte friluftsområder (lav verdi) og verdien settes derfor til Liten.  

Verdi: Liten 

 



Fastsetting nye og eksisterende skuterløyper, Nordkapp kommune multiconsult.no 

 13 LØYPE 7 BESKRIVELSER, 
VERDIVURDERINGER, OMFANG OG 

KONSEKVENS 
 

10213294-02-PLAN-RAP-001 18. april 2021 / 01 Side 113 av 153 

 

Figur 67 Friluftsområder langs løype 7. 

 

13.1.2 Naturmangfold 

Fra Vatn 66 moh. via Storvatnet og ned til Skutnes i Skarsvåg foreligger det veldig få fugle-

registreringer i Artsobservasjoner og Artskart. De fleste av artene forekommer også utenfor 

skutersesongen, og er derfor ikke relevant å vurdere i denne sammenheng. Men det finnes flere 

registreringer av fjellrype (NT) og ravn, hvor sistnevnte starter hekkingen i april. Men da vi ikke 

kjenner til noen hekkeplasser for ravn eller andre tidlighekkende arter langs løype 7 eller 

influensområdet, settes verdien av faunaen i skutersesongen til Liten. 

Verdi: Liten 

 

13.1.3 Landskap 

Landskapet ved Skarsvåg og Storvatnet er småkupert og har skrinn vegetasjon. Landskapet har en 

slak og gradvis overgang fra kyst til ås- og slettelandskap.  
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Figur 68 Løype 7 mellom Skarsvåg og E69. 

 

13.1.4 Bebyggelse og anlegg 

Bebyggelsen ved løypen start-/endepunkt i Skarsvåg er hovedsakelig boliger. Løypen går også nært to 

campingområder. I KPA er det avsatt boligbebyggelse og næringsbebyggelse i områdene løype 7 går 

igjennom. 
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Figur 69 Områder avsatt til bolig- og næringsbebyggelse i KPA langs løype 7. 

 

13.1.5 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor løypetraseen i Askeladdens databaser. Det er imidlertid 

et kulturminne i umiddelbar nærhet fra løypen ved vann 66 moh.  
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Figur 70 Kulturminne langs løype 7 ved E69. 

 

13.1.6 Reindrift 

Ifølge Naturbase og NIBIO Kilden berører løypen en trekklei mellom E69 og Storvatnet. Løypen går 

igjennom vår- og sommer beite. Dette inkluderer også kalvingsland.  
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Figur 71  Trekklei ved E69. 

 

13.1.7 Støy 

2 bygg med støyfølsom bruk blir berørt av støy fra løypen ved løypens start/endepunkt i Skarsvåg. 

Begge de berørte byggene er boliger. 

2 viktige og 1 svært viktig friluftsområde blir berørt av støysone med grenseverdi 40 dB fra løypen. 

Dette gjelder friluftsområdene: 

• Skarsvåg gravlund (Viktig friluftsområde) 

• Skarsvåg fotballbane (Viktig friluftsområde) 

• Børnesfjellet (Svært viktig friluftsområde) 

 

Antall bygninger med støyfølsom bruk innenfor minsteavstand for støysone: 2 

Svært viktig/viktig friluftsområde innenfor minsteavstand for støysone: 3 

Gnr./bnr. Bygningstype Avstand til 
løype (m) 

Støysone Merknad 

4/97 Bolig 24 Bygning med 
støyfølsom 
bruk (60 dB) 

Aktuelt å sette ned 
fartsgrensen. 

4/90 Bolig 50 Bygning med 
støyfølsom 
bruk (60 dB) 

Aktuelt å sette ned 
fartsgrensen. 
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Figur 72 Berørte boliger innenfor støysonen ved Skutnes. 

 

Figur 73 Støysone med grenseverdi 40 dB langs løype 7 og nærliggende friluftsområder. 
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13.1.8 Risiko for kjørende og andre 

Skredfare 

Ifølge NVEs aktsomhetskart går deler av løypa i utkanten av et utløpsområde for snøskred ved 

Storvatnet. 

  

Figur 74 Utløpsområde for snøskred ved Storvatnet. 

 

Brattheng eller kløfter 

Terrenget langs løypetraseen er relativt flatt og holder seg under 20° helning. 

Kryssing av vei 

Lokasjon Veieier Fart ÅDT Vegsystemre
feranse 

Behov for 
tiltak? 

Storvatnet 

 

FK 80 km/t - FV8046 K 
S1D1 

Nei 
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Vann 66 moh. 

 

SVV 80 km/t 328 EV69 K S1D1 Nei 

 

13.2 Omfang- og konsekvensvurdering 

13.2.1 Friluftsliv 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Løypen berører ingen viktige og svært viktige friluftsområder. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

13.2.2 Naturmangfold 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

De artene som er påvist langs løype 7 er i hovedsak trekkfugler som ankommer området etter at 

skuterløypa stenges 5. mai. I tillegg følger skuterløypa delvis parallelt langs eksisterende bilvei som jo 

allerede medfører menneskelig aktivitet. Vi forventer derfor Lite negativ påvirkning på fugle- og 

dyrelivet langs denne løypa. 
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Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Ubetydelig/Liten negativ (-/0) 

 

13.2.3 Landskap 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Landskapspåvirkning/synlighet Ja Løypen er godt synlig i landskapet ved Skarsvåg og 

Storvatnet. Løypen er noe mindre synlig ved E69. 

Behov for terrenginngrep? Nei  

 

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Ubetydelig/Liten negativ (-/0) 

 

13.2.4 Bebyggelse og anlegg 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Støyfølsom bebyggelse iht. T-

1442 

Ja Se pkt. 13.2.7. 

Øvrig bebyggelse og anlegg Nei  

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (-/0) 
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13.2.5 Kulturminner 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Det er registrert et kulturminne i umiddelbar nærhet til løypen. De aktuelle kulturminnet er et 

arkeologisk kulturminne som stort sett ligger under bakken, i tillegg vil de ligge under snø i perioden 

det er aktuelt å kjøre snøskuter. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

13.2.6 Reindrift 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Særverdiområder Ja Løypen går igjennom kalvingsland.  

Minimumsområder - Ikke aktuelt. 

Beiteområder Ja Løypen berører vår- og sommerbeite. 

Beitetider og sammenfallende 

bruk av løyper? 

Nei 

 

I følge siidaen som har rein i område, så er ikke 

verken flyttleier, trekkleier eller beiteområdene i 

bruk i skutersesongen, da de ankommer Magerøya 

rundt 1 mai, og skutersesongen stopper 5 mai iht. 

Nasjonal forskrift. En ev. samtidighet i bruk av 

flyttleier/trekklei og beiteområder anses derfor som 

minimal. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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13.2.7 Støy 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Boliger/fritidsbolig, annen 

støyfølsom bebyggelse 

Ja Det ligger en fritidsbolig innenfor minsteavstanden 

for støy fra løypen. 

Svært viktige/viktige 

friluftslivsområder 

Ja Ved Skarsvåg ligger det to viktige og et svært viktig 

friluftsområde innenfor minsteavstanden for støy fra 

løypen.  

Andre støykilder i nærheten? Ja Deler av løypen går nært E69 og Fv 8046. 

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

13.2.8 Risiko for kjørende og andre 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Skredfare Ja Løypen går i utkanten av et utløpsområde for 

snøskred 

Bratt terreng/kløfter Nei  

Kryssing av vei Ja Løypen krysser E69 og Fv 8046. 

Usikker is Nei  

Siktforhold - Vil variere med bla værforhold, sikt ved kryssing av 

vei anses som ok. 
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Værforhold - Vil variere ved værforhold. 

Påkjøringsfarlige objekter Nei Ingen kjente. 

Trafikksikkerhet 

myketrafikanter 

Nei Det er ingen historikk knyttet til ulykker med myke 

trafikanter og god oversikt langs løypen. 

Annen fare? Nei Ingen kjente. 

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Ubetydelig/Liten negativ (-/0) 

 

13.3 Konklusjon 

To boliger blir berørt av støy fra løypen ved start-/endepunkt i Skarsvåg. Siden boligene ligger ved et 

start-/endepunkt for løypen og nært et tettsted vil redusering av fartsgrensen bidra til å begrense 

støyvirkningene. 

Deler av løypen er godt synlig i landskapet. Dette vurderes imidlertid heller å være en ulempe enn en 

konflikt. Det anses ikke som hensiktsmessig å legge om løypen for å reduseres synligheten.  

Løypen anses ikke å medføre vesentlige konsekvenser for øvrige interesseforhold. 

Løypen anbefales videreført med foreslåtte justeringer. 
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14 LØPYE 8 BESKRIVELSER, VERDIVURDERINGER, OMFANG OG KONSEKVENS 

Ny foreslått løype iht. KPA; fra parkeringsplass ved Gjesvær til Russelva, via Larsvatnet, Holmevatnet, 

Storskogvatnet og Svartvatnet. Videre følger løypen høyspentrase til vann 145 moh. Langs sørsiden 

av FV 8038, via Nedre Risfjordvatnet, med en avstikker til Risfjorden, Øvre Risfjordvatnet til 

Skadjavárri, videre krysser løypen FV 8038 og går via vann 231 moh. følger så nordsiden av Fv 8038 til 

løype 5.   

 

Løype 8 foreslås opparbeidet i tråd med KPA, med justeringer av traseen basert på innspill og for å 

unngå mulige konflikter som følge av bl.a. skred, støy og bratt terreng. 

 

14.1 Beskrivelse og verdivurdering 

14.1.1 Friluftsliv 

Løypen berører følgende kartlagte og verdsatte friluftslivsområder: 

• Lille Tuva (Viktige friluftsområde) 

• Sør for Gjesværveien (Registrert friluftsområde) 

• Vannfjordhytta (Viktige friluftsområde)  

Lille Tuva friluftsområde går fra parkeringsplass ved Gjesvær/Vannhuset. Der er det t-merket sti vest i 

retning Leirpollen opp mot Lilletuva. Toppen er ikke navngitt på kartet, men ligger nordvest for 

Stortuva. Terrenget er delvis skrånende med noe stigning mot Lilletuva. Fra Lilletuva er det utsikt mot 

Måsøy og Hjelmesøy og Stappan. 

Friluftsområdet sør for Gjesværveien omfatter et større turområde uten tilrettelegging, brukes til 

jakt, fiske og generelt friluftsliv. 
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Turområde rundt Vannfjordhytta. Vannfjordhytta er landets nordligste Turistforeningshytte. Hytta 

ble oppført av telegrafarbeiderene like etter krigen ifbm. bygging av ny telefonlinje. Det er godt 

merket sti fra veien til hytta. 

Løypen går hovedsakelig igjennom et registrert friluftsområde (liten verdi), kun korte strekninger 

berører viktige friluftsområder. Den samlede verdien for friluftsområder settes til liten. 

Verdi: Liten 

 

Figur 75 Friluftsområde langs ny løype Gjesvær - løype 5. 

 

14.1.2 Naturmangfold 

I forbindelse med et planlagt vindkraftanlegg i fjellområdet fra Gukkesgielas mot Honningsvåg-fjellet 

gjennomførte NINA kartlegginger av naturmiljøet i planområdet i 2001 (Iversen mfl. 2002). For 

fuglelivet ble verdien da vurdert fra middels til stor, hovedsakelig med begrunnelse i forekomst av 

rødlistearter som ga området en nasjonal/internasjonal betydning. Følgende arter ble listet opp som 

forekommende i området Gukkesgielas: boltit, heilo, temmincksnipe, fjæreplytt, brushane (EN), tyvjo 

(NT), fiskemåse (NT), gråmåse, svartbak, snøugle (EN), fjell-lerke, heipiplerke, lappiplerke, 

steinskvett, ravn og snøspurv. I tillegg nevnes det i rapporten at sannsynligvis forekommer både 

havørn, kongeørn og jaktfalk (NT). Dagens rødlistestatus (Henriksen & Hilmo 2015) er oppført i 

parentes. Ingen nevneverdige funn av annet dyreliv enn fugl ble registrert i området, og verdien i 

området for denne artsgruppen anses som liten. Av andre registreringer senere så er storlom påvist i 

vatn 223 moh. som er rett øst for Guk-kesgielas. Den norske rødlista for arter er revidert flere ganger 

siden 2001. Skulle planområdet (Gukkesgielas mot Honningsvågfjellet) verdivurderes i dag utfra 

hvilke arter som er registrert, og deres bruk om området, ville det nok ikke oppnå 

nasjonal/internasjonal betydning. Vår vurdering er at dette området nå ville fått Middels verdi.  
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Fra Gukkesgielas til Gjesvær foreligger det endel fugleregistreringer i Artsobservasjoner og Artskart, 

men primært langs bilveien. Men for avstikkeren til Risfjorden kjenner vi kun til noen få 

observasjoner av sjøfugl nede ved fjorden. De aller fleste av de registrerte artene mellom 

Gukkesgielas til Gjesvær forekommer imidlertid utenfor skutersesongen, og er derfor ikke relevant å 

vurdere i denne sammenheng. Men det finnes flere registreringer av fjellrype (NT), havørn og 

kongeørn, arter som holder til i området hele året. Vi kjenner imidlertid ikke til noen hekkeplasser for 

de tidlighekkende ørneartene langs den foreslåtte nye løypetraseen til løype 9 eller i 

influensområdet, og verdien av faunaen i skutersesongen settes da til Liten. 

Verdi: Liten 

14.1.3 Landskap 

Landskapet ved Gjesvær er kystpreg med en slak overgang til omkringliggende åser. Ved Larsvatnet, 

Holmevatnet, Storskogvatnet og Svartvatnet har landskapet mer dalpreg der dalformen er relativt 

åpen og middels sterkt nedskåret fra omkringliggende åser. Avstikkeren mot Risfjorden har og 

nedskårne dalformer som åpnes opp ved fjordbotnen. Landskapet fra vann 145 moh. ved Fv 8038 til 

løype 5 har slake og småkuperte ås- og fjellandskap. Her er det små høydeforskjeller som er dominert 

av bart fjell og blokkmark. 

 

Figur 76 Landskap langs løype 8. 

   

14.1.4 Bebyggelse og anlegg 

Ved Risfjorden er noen fritidsboliger i nærheten av løypen, det er også en bygning for vannforsyning 

ved parkeringsplassen ved Gjesvær. Ved løypens start-/endepunkt utenfor Gjesvær og ved Risfjorden 

er det områder avsatt for framtidig spredt boligbebyggelse.   
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Figur 77 Område avsatt til spredt fritidsbebyggelse utenfor Gjesvær. 

 

Figur 78 Områder avsatt til spredt fritidsbebyggelse ved Risfjorden. 
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14.1.5 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor løypetraseen i Askeladdens databaser. Det er heller ikke 

registrert kulturminner i umiddelbar nærhet fra løypen.  

 

14.1.6 Reindrift 

Ifølge Naturbase og NIBIO Kilden berører løypen en trekklei ved Larsvatnet. Løypen går igjennom vår- 

og sommerbeite. Dette inkluderer også kalvingsland. 

 

Figur 79 Trekklei mellom Larsvatnet og Holmevatnet. 

 

14.1.7 Støy 

Støy fra skuterløypen berører ingen bygninger med støyfølsom bruk.  

5 viktige viktig friluftsområde blir berørt av støysone med grenseverdi 40 dB fra løypen. 

Dette gjelder friluftsområdene: 

• Gjesvær nærturterreng (Viktig friluftsområde) 

• Gjesvær fotballbane (Viktig friluftsområde) 

• Lille Tuva (Viktig friluftsområde) 

• Lysøynæringen (Viktig friluftsområde) 

• Vannfjordhytta (Viktig friluftsområde) 
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Antall bygninger med støyfølsom bruk innenfor minsteavstand for støysone: 0 

Svært viktig/viktig friluftsområde innenfor minsteavstand for støysone: 5 

 

Figur 80 Støysone med grenseverdi 40 dB langs løype 8 og nærliggende friluftsområder. 

 

14.1.8 Risiko for kjørende og andre 

Skredfare 

Ifølge NVEs aktsomhetskart går løypen igjennom utløpsområde for snøskred ved Svartvatnet og 

Vasslibukta.  
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Figur 81 Utløpssone for snøskred ved Svarvatnet. 

 

 

Figur 82 Utløpssone for snøskred ved Vasslibukta. 
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Brattheng eller kløfter 

Terrenget langs løypetraseen har både bratte og flatere strekninger, men holder seg stort sett under 

20° helning. Det er imidlertid et parti mellom Tindvatnet og Risfjord der deler av løypen går i terreng 

mellom 20° – 25° helning. 

 

Figur 83 Terreng brattere enn 20° ved avstikker mot Risfjorden. 

 

Kryssing av vei 

Lokasjon Veieier Fart ÅDT Vegsystemre
feranse 

Behov for 
tiltak? 

Vann 231 moh. 

 

FK 80 km/t 140 FV8038 K 
S1D1 

Nei 
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Nedre Risfjordvatnet 

 

FK 80 km/t 140 FV8038 K 
S1D1 

Nei 

 

14.2 Omfang- og konsekvensvurdering 

14.2.1 Friluftsliv 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Viktig/svært viktig 

kartlagt 

friluftsområder 

Berøring 

alt. 1 

Beskrivelse 

Lille Tuva Ja Løypen langs utkanten av friluftsområdet. Det vurderes at 

løypen ikke bidrar til nevneverdig påvirkning for 

friluftslivsområdet. 

Vann fjordhytta Ja Løypen går nær Fv 8038 i utkanten av friluftsområdet. Det 

vurderes at løypen ikke bidrar til nevneverdig påvirkning for 

friluftslivsområdet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

14.2.2 Naturmangfold 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Utredningsalternativet 

De artene som er påvist langs løype 9 eller i influensområdet, er i hovedsak trekkfugler som 

ankommer området etter at skuterløypa stenges 5. mai. For havørn og kongeørn som er registrert, 

og som legger egg i april, kjenner vi ikke til noen hekkeplasser i området. Vi forventer derfor Lite 

negativ påvirkning på fugle- og dyrelivet langs denne løypa. 

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Ubetydelig/Liten negativ (-/0) 

 

14.2.3 Landskap 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Landskapspåvirkning/synlighet Ja Mellom start-/endepunkt ved Gjesvær og vann 145 

moh. er løypen lite synlig i landskapet. Her følger 

løypen nedsenket terreng og unngår åser og 

høyder. 

Mellom Vann 145 moh. og start-/endepunkt ved 

løype 5 går løypen langs Fv. 3038 og er mer synlig. 

Det er her også mindre høyde forskjeller i 

terrenget. Løypen går likevel nært vegen som 

bidrar til at løypen ikke skiller seg ut i landskapet. 

Behov for terrenginngrep? Nei  

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

14.2.4 Bebyggelse og anlegg 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Støyfølsom bebyggelse iht. T-

1442 

Nei  

Øvrig bebyggelse og anlegg Nei  

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

14.2.5 Kulturminner 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Løypen berører ingen registrerte kulturminner. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

14.2.6 Reindrift 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Særverdiområder Ja Løypen går igjennom parring- og kalvingsland.  

Minimumsområder - Ikke aktuelt. 

Beiteområder Ja Løypen berører vår- og sommerbeite. 
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Beitetider og sammenfallende 

bruk av løyper? 

Nei 

 

I følge siidaen som har rein i område, så er ikke 

verken flyttleier, trekkleier eller beiteområdene i bruk 

i skutersesongen, da de ankommer Magerøya rundt 1 

mai, og skutersesongen stopper 5 mai iht. Nasjonal 

forskrift. En ev. samtidighet i bruk av flyttleier/ 

trekklei og beiteområder anses derfor som minimal. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

14.2.7 Støy 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Boliger/fritidsbolig, annen 

støyfølsom bebyggelse 

Nei  

Svært viktige/viktige 

friluftslivsområder 

Ja Minsteavstand for støy fra løypen 

berører 5 viktige friluftsområder.  

Andre støykilder i nærheten? Ja Deler av løypen går parallelt med Fv 

8038. 

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Lite negativ (-) 

 

14.2.8 Risiko for kjørende og andre 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Skredfare Ja Løypen går igjennom et utløpsområde for snøskred 

Bratt terreng/kløfter Ja Løypen går i terreng over 20° helning. 

Kryssing av vei Ja Løypen krysser Fv 8038. 

Usikker is Nei  

Siktforhold - Vil variere med bla værforhold, sikt ved kryssing av 

vei anses som ok. 

Værforhold - Vil variere ved værforhold. 

Påkjøringsfarlige objekter Nei Ingen kjente. 

Trafikksikkerhet 

myketrafikanter 

Nei Det er ingen historikk knyttet til ulykker med myke 

trafikanter og god oversikt langs løypen. 

Annen fare? Nei Ingen kjente. 

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (-/0) 

 

14.3 Konklusjon 

Deler av løypen går igjennom utløpsområder for skred. I perioder med høy skredfare vil løypen kunne 

stenges.  

Gjesvær vannverk har drikkevannsforsyning fra Larsvatnet, løypetraseen anses derfor ikke å utgjøre 

en risiko for drikkevannsforsyningen.  

Løypen anses ikke å medføre vesentlige konsekvenser for interesseforhold innenfor 

influensområdene. 

Løypen anbefales videreført med foreslåtte justeringer.  



Fastsetting nye og eksisterende skuterløyper, Nordkapp kommune multiconsult.no 

 15 LØYPE 9 BESKRIVELSE, 
VERDIVURDERINGER, OMFANG OG 

KONSEKVENS 
 

10213294-02-PLAN-RAP-001 18. april 2021 / 01 Side 138 av 153 

15 LØYPE 9 BESKRIVELSE, VERDIVURDERINGER, OMFANG OG KONSEKVENS 

Ny foreslått løype iht. KPA; fra Porsangervika, sørover langs østsiden av E69, til parkeringsplass ved 

E69 og løype 4, videre sørover via Bahtaváhjávri til parkeringsplass ved Inner-Rasskeila. 

 

Figur 84 Ny løype fra Porsangvika - Inner-Rasskeila. 

Løype 9 foreslås opparbeidet i tråd med KPA, med justeringer av traseen basert på innspill og for å 

unngå mulige konflikter som følge av bl.a. skred, støy og bratt terreng. 

 

15.1 Beskrivelse og verdivurdering 

15.1.1 Friluftsliv 

Løypen berører følgende kartlagte og verdsatte friluftslivsområder: 

• Porsangervika (Registrert friluftsområde) 

• Porsangerhalvøya (Registrert friluftsområde) 

Porsangervika omfatter strandsonen fra Lille Risvika til Mola. Ved Lille Risvika ligger det noe spredt 

bebyggelse. Ved Hjellnes ligger bebyggelsen noe tettere og det går flere veisløyfer. Området har en 

større sandstrand og noe myr. 

Porsangerhalvøya består av flere vann og noe myr. Terrenget er kupert og er en fortsettelse av 

Finnmarksvidda. Halvøya har noen stier og ledningstraseer, i tillegg til E69 som går langs kysten, men 

området fremstår i hovedsak som inngrepsfritt. Halvøya har flere store viker og avskjæres blant 

annet av Kåfjorden og Lafjorden. Området blir brukt til ski- og fotturer, jakt, fiske og bærplukking. 

Løypen går kun igjennom registrerte friluftsområder (lav verdi) og verdien settes derfor til Liten.  

Verdi: Liten 
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Figur 85 Friluftsområder langs ny løype ved Porsangervika - Inner-Rasskeila. 

 

15.1.2 Naturmangfold 

Ifølge Naturbase og Artskart er følgende rødlista arter observert langs løypa; tyvjo (NT), lappspurv 

(VU), sædgås (VU), fiskemåke (NT), havelle (NT), bergand (VU), lirype (NT). Ved Bahtaváhjávir er det i 

Artskart registrert et yngleområde for Andefugler. Området har imidlertid en funksjon etter at 

skutersesongen er over 5. mai. Vi kjenner for øvrig ingen registreringer av arter som har et 

konfliktpotensiale i forhold til snøskuterkjøring langs løypen. Verdien av faunaen i skutersesongen 

blir satt til Liten. 

Verdi: Liten 
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Figur 86 Yngleområde for Andefugler. 

 

15.1.3 Landskap 

Landskapet mellom Porsangvika og Inner-Rasskeila er flatt og har våtmarkspreg med flere 

myrområder og småvann. Porsangervika og Inner-Rasskeila har kystslettepreg, der Porsangervika er 

mer vind- og bølgeeksponert.    
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Figur 87 Landskap mellom Porsangervika og Inner-Rasskeila. 

 

15.1.4 Bebyggelse og anlegg 

Ved løypens start-/endepunkt ved Porsangvika er det to nærliggende hytteområder. Disse er også 

avsatt i KPA til fritidsbebyggelse.  

Det er et hytteområde ved løypens start-/endepunkt ved Inner-Rasskeila. Her er det også avsatt et 

område i KPA til fritidsbebyggelse, i tillegg til et område avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse. 
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Figur 88 Fritidsbebyggelsesområder nært løypen. Områdene er avsatt i KPA. 

 

15.1.5 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor løypetraseen i Askeladdens databaser. Det er ikke 

registrert kulturminner i umiddelbar nærhet fra løypen.  

 

15.1.6 Reindrift 

Ifølge Naturbase og NIBIO Kilden berører løypen en trekklei ved Porsangervika. Løypen går også 

igjennom vår-, sommer- og høstbeite. Dette inkluderer også parrings- og kalvingsland.  
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Figur 89 Trekklei ved Porsangervika. 

 

15.1.7 Støy 

Støy fra skuterløypen berører ingen bygninger med støyfølsom bruk. 

Ett svært viktig friluftsområde blir berørt av støysone med grenseverdi 40 dB fra løypen. 

Dette gjelder friluftsområdene: 

• Rasskjeila - Repvåg (Svært viktig friluftsområde) 

 

Antall bygninger med støyfølsom bruk innenfor minsteavstand for støysone: 0 

Svært viktig/viktig friluftsområde innenfor minsteavstand for støysone: 1 

 

15.1.8 Risiko for kjørende og andre 

Skredfare 

Ifølge NVEs aktsomhetskart går ikke løypen igjennom utløsnings- eller utløpsområder for skred. 

Brattheng eller kløfter 

Terrenget langs løypetraseen er relativt flatt og holder seg under 20° helning. 

Kryssing av vei 

Løypen krysser ingen veier. 
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15.2 Omfang- og konsekvensvurdering 

15.2.1 Friluftsliv 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Løypen berører ingen viktige eller svært viktige friluftsområder. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

15.2.2 Naturmangfold 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

De artene som er påvist langs løype 9 eller i influensområdet, er i hovedsak trekkfugler som 

ankommer området etter at skuterløypa stenges 5. mai. Vi forventer derfor Lite negativ påvirkning 

på fugle- og dyrelivet langs denne løypa. 

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Ubetydelig/Liten negativ (-/0) 

 

15.2.3 Landskap 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Landskapspåvirkning/synlighet Ja Løypen er godt synlig i landskapet da den går 

parallelt med E69. Dette bidrar til at løypen skiller 

lite seg ut i landskapet.  

Løypen medfører ingen inngrep i landskapet utover 

ev. merkinger. 

Behov for terrenginngrep? Nei  

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

15.2.4 Bebyggelse og anlegg 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Støyfølsom bebyggelse iht. T-

1442 

Nei  

Øvrig bebyggelse og anlegg Nei  

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

15.2.5 Kulturminner 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Utredningsalternativet 

Løypen berører ingen kulturminner. 

Omfang: Intet omfang  

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

15.2.6 Reindrift 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Særverdiområder Ja Løypen går igjennom parring- og kalvingsland.  

Minimumsområder - Ikke aktuelt. 

Beiteområder Ja Løypen berører vår- sommer og høstbeite. 

Beitetider og sammenfallende 

bruk av løyper? 

Nei 

 

I følge siidaen som har rein i område, så er ikke 

verken flyttleier, trekkleier eller beiteområdene i 

bruk i skutersesongen, da de ankommer Magerøya 

rundt 1 mai, og skutersesongen stopper 5 mai iht. 

Nasjonal forskrift. En ev. samtidighet i bruk av 

flyttleier/ trekklei og beiteområder anses derfor 

som minimal. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

15.2.7 Støy 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Boliger/fritidsbolig, annen 

støyfølsom bebyggelse 

Nei  

Svært viktige/viktige 

friluftslivsområder 

Ja Minsteavstand for støy fra løypen berører et svært 

viktig friluftsområde. 

Andre støykilder i nærheten? Ja Løypen går parallelt med E69. 

Omfang: Liten negativt  

Konsekvens: Ubetydelig/lite negativ (-/0) 

 

15.2.8 Risiko for kjørende og andre 

0-alternativet 

0-alternativet medfører at skuterløypene ikke fastsettes i tråd med nytt lovkrav og dermed utgår i sin 

helhet 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Utredningsalternativet 

Interesser/datasett Påvirkning Beskrivelse 

Skredfare Nei  

Bratt terreng/kløfter Nei  

Kryssing av vei Nei  

Usikker is Nei  

Siktforhold - Vil variere med bla værforhold, sikt ved kryssing av 

vei anses som ok. 

Værforhold - Vil variere ved værforhold. 

Påkjøringsfarlige objekter Nei Ingen kjente. 

Trafikksikkerhet 

myketrafikanter 

Nei Det er ingen historikk knyttet til ulykker med myke 

trafikanter og god oversikt langs løypen. 

Annen fare? Nei Ingen kjente. 

Omfang: Intet omfang 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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15.3 Konklusjon 

Løypen anses ikke å medføre vesentlige konsekvenser for interesseforholdene innenfor aktuelle 

influensområder.  

Løypen anbefales videreført med foreslåtte justeringer.  
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16 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

16.1 Oppsummering av konsekvens 

Tabellen nedenfor gir en oppsummering av konsekvensen for aktuelle deltema, for den enkelte 

løype. 

Tema 
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Løype: 

 0
 -

al
te

rn
at

iv
e

t 

1. Repvåg-Stranddalen -Raggevárri 0 - -/0 0 0 0 0 - -/0 
2.Store Strandvatnet-Reinelvdalen-

Femtedelsvatnet/Bierssájávri og 
løype 4 

0 - -/0 0 -/0 0 0 - - 

3.Kåfjord fergeleie-Langvatnet-
Nammejohka, Nammejávri-
Larkajávri – andre Lafjordvann, 
tredje Lafjordvann og løype 1 

0 0 -/0 0 -/0 0 0 - 0 

4.Porsangervika- andre og tredje og 
fjerdedalsvann til Biersjávri- løype 3 

0 0 -/0 0 0 0 0 0 0 

5.Austerelva- nord og vest langs 
østersiden av Forsvarets 
vintervegtrasé- Guhkegielas- høyde 
179 – Rundvatnet og løype 6 ved 
Skarsvågkrysset 

0 0 -/0 0 -/0 0 0 - - 

6.Skarsvågkrysset langs Forsvarets 
vintervegtrasé- Nordkapp-platået 

0 0 -/0 0 -/0 0 0 - 0 

7.Skutnes- Storvannet- løype 6 ved 
vann 66 moh. 

0 0 -/0 -/0 -/0 0 0 - -/0 

8. Fra parkeringsplass ved Gjesvær til 
Russelva, via Larsvatnet, 
Holmevatnet, Storskogvatnet og 
Svartvatnet. Videre følger løypen 
høyspentrase til vann 145 moh. 
Langs sørsiden av FV 8038, via Nedre 
og Øvre Risfjordvatnet til 
Skadjavárri, avstikker til Risfjorden 
videre krysser løypen FV 8038 og går 
via vann 231 moh. følger så 
nordsiden av Fv 8038 til løype 5. 

0 0 -/0 0 0 0 0 0 -/0 

9. Fra Porsangervika, sørover langs 
østsiden av E69, til parkeringsplass 
ved E69 og løype 4, videre sørover 
via Bahtaváhjávri til parkeringsplass 
ved Inner-Rasskeila. 

0 0 -/0 0 0 0 0 -/0 0 

 

Utredningen viser at fastsetting av løypene medfører i hovedsak mulige konflikter knyttet til støy. Det 

er i tillegg stedvis konfliktfylte områder for friluftsliv og stedvis skredutsatte områder. 

Støykonflikten skyldes nærhet til støyfølsom bebyggelse, hovedsakelig boliger og fritidsboliger, samt 

viktige og svært viktige friluftsområder. Det antas at det å redusere fartsgrensen i de mest 

konfliktfylte områdene som ved tettstedbebyggelse, fritidsboligområder og ved viktige og svært 

viktige friluftsområder der det er mye aktivitet i skutersesongen, vil begrense den mulige konflikten. 

Potensielle konflikter knyttet til friluftsliv skyldes mulige forstyrelser mellom skuterkjøring og utøving 

av vinterfriluftsaktiviteter i Stranddalen. Det antas at en reduksjon i fartsgrensen her kan bidra til å 

begrense forstyrelser i viktige og svært viktige friluftsområder der det utøves friluftsaktiviteter.  

I skredutsatte områder vil det kunne være aktuelt å og stenge løypetraseen i perioder der det er stor 

skredfare. Dette kan bidra til å senke eksponeringen og den potensielle faren ved å oppholde seg i 

utløpsområdene ved stor skredfare. 
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16.2 Avbøtende tiltak 

Tabellen nedfor beskriver aktuelle avbøtende tiltak for det enkelte deltema. 

Deltema Avbøtende tiltak 

Friluftsliv Senke fartsgrensen ved behov 

Naturmangfold Ingen foreslåtte 

Landskap Inge foreslåtte 

Bebyggelse og anlegg Senke fartsgrensen ved behov 

Kulturminner Ingen foreslåtte 

Reindrift Ingen foreslåtte. Løypen vil kunne stenges av 

kommunen/Statsforvalteren dersom særskilte 

forhold gjør det nødvendig.  

Støy Sette ned hastighet nært støyfølsom bebyggelse 

Risiko for kjørende og andre Ingen foreslåtte 

Drikkevannskilder Ingen foreslåtte 
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17 FORSKRIFT OG DRIFT AV LØYPENETT 

17.1 Endring i forskrift 

Gjeldende forskrift omtalte kun hvilke løyetraseer som var tillatt og når de var tillatt brukt. I nytt 

forslag til forskrift er det også foreslått bestemmelser knyttet til følgende forhold: 

- Hastighet: Forslått hastighet forholder seg til vegtrafikklovens bestemmelser om 
hastighet/fartsgrense for snøskuter. 

- Kjøretid: Gjeldende forskrift inneholdt ingen begrensninger når det gjelder kjøretid, det er derfor 
forslått at motorferdsel er tillatt hele døgnet, så lenge de aktuelle løypetraseene er åpne.  

- Brukerbetaling: Kommunen kan i forskrift gi bestemmelser om brukerbetaling for dekning av 
kostnader knyttet til drift av skuterløypene. Gjeldende forskrift har ingen bestemmelser om 
brukerbetaling.  

Kontroll med motorferdsel i utmark er i utgangspunktet en oppgave for Statens Naturoppsyn og 

politiet. Miljødirektoratet og Statens Naturoppsyn har presisere at det ikke er en oppgave for SNO å 

kontrollere om gebyr for bruk av løyper er betalt eller ikke. Kommunen kan kontrollere at gebyr er 

betalt ved å anmode fører om å dokumentere dette. Kommunen har i utgangspunktet ingen adgang 

til å kreve dokumentasjonen framlagt, og kan heller ikke kreve å få se førerkort.  

Motorferdselloven har ingen hjemmel i motorferdselloven for å kunne ilegge gebyr for manglende 

brukerbetaling. Miljødirektoratet har derfor vurder at manglende brukerbetaling vil bli et 

privatrettslig forhold mellom kommunen og den som kjører.  

Det foreslås ingen bestemmelse om brukerbetaling, dersom dette innføres på et senere tidspunkt 

bør gebyr fremgå av kommunens gebyrregulativ.  

 

17.2 Drift av løypenett 

Iht. gjeldende lovverk er det krav om merking av løypenettet, merking skal i nødvendiggrad 

vedlikeholdes, og tas ned når løypene stenges for sesongen. Nødvendig drift av løypenettet gjøres av 

kommunen, eller annen ansvarlig part etter avtale med kommunen. Hvem som har nødvendig 

driftsansvaret vil kunne variere fra år til år. 

Det forutsettes at løypenettet driftes forsvarlige og i tråd med forskrift.   
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18 VEDLEGG 

• Løypekart Magerøya og Porsangerhalvøya, datert 16.03.2021 

• Forslag til forskrift, datert 17.03.2021 

• Møtereferat_Máhjarávju siida; datert 05.02.2021 

• Oppsummering samtale 17.02.2021, Skuohtanjárga siida 

• Multiconsult rapporter friluftlivskartlegging: 

o 10213294-01, PLAN-RAP-01, Bakgrunnsrapport, datert 05.01.2021 

o 10213294-01, PLAN-RAP-02, Områdebeskrivelser 05.01.2021 

o Kart områdetyper 

o Kart verdi 
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Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Nordkapp kommune, Multiconsult 2020 

• Kommuneplanens arealdel Nordkapp 

• NINA prosjektnotat 225 

• NVE rapport nr. 92/2017, Snøskred og ferdsel på snøscooter 

• Statens vegvesen håndbok V712, Konsekvensanalyser, 2014 

• Veiledere fra Miljødirektoratet; snøskuter og naturmangfold, snøskuter og støy 

• Digitale kilder:   

o Artskart 

o Artsobservasjoner 

o Askeladden 

o Miljøstatus 

o Miljøverndepartementet 

o Naturbase 

o NIBIO-Kilden 

o NVE- Atlas 

o Rovbase 

o Vann-nett 
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