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1. Innledning og informasjon om forskriften 
 
 

 

Bilde 1: Snøskuterkjøring. Kilde: Pixabay. 

 

Bakgrunn for høring 
 
Kommunens myndighet til å fastsette forskrift om snøskuterløyper har hjemmel i lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) med forskrift.  
 
I forskrifta står det i § 4a fjerde ledd: 
 

«Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve 
terrenginngrep. Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre 
ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og 
hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for dem som kjører og 
andre. Før fastsetting av løypene skal kommunen utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv 
og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der 
løypene planlegges, og vurdere disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i 
kommunen.» 
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Kommunen må dermed se nærmere på snøskuterløyper og overveie innvirkningen disse har på 
emner som inkluderer, men er ikke begrenset til, friluftsliv, naturmangfold, kulturminner og 
kulturmiljø og støy og helse. Dette vil kommunen undersøke før løypeforslaget sendes på høring.  
 
Arbeidet med de ulike temaer og emner inkluderer også svært sentral informasjon om reindrift, 
fartsgrenser, områder som er tillatt eller ikke tillatt for rasting på islagte vann og 300-meters regelen 
om rasting på islagte vann. Berlevåg tillater rasting på hele vannet dersom noe av vannet er innen 
300 meter fra løypa.  
 
Følgende dokumenter inkludert i forskriften om snøskuterløyper fra Berlevåg kommune: 
 

• Forskrift om snøskuterløyper i Berlevåg kommune 

• Vedlegg A – høringsbrev 

• Vedlegg B – høringsdokument 

• Vedlegg C – saksframlegg og oppstart 

• Vedlegg D – kart og støysoner 

• Vedlegg E – kulturminner og kulturmiljø 

• Vedlegg F – friluftsliv og snøskuterløyper 

• Vedlegg G – støyvurderinger av snøskuterløyper 

• Vedlegg H – natur- og dyremangfold 

  



Berlevåg kommune 
- Heftig og begeistret 

  5 av 15 
  

  
   

   

 

Informasjon om vedleggene 
 
Høringsbrevet med alle parter det er sendt brev til er inkludert i Vedlegg A for å melde om revisjon av 
forskrift om snøskuterløyper. 
 
Høringsdokumentet, nettopp dette dokumentet, forklarer endringer og plikter som er tatt for seg i 
gjennomgang av arbeidet med snøskuterløypene. Løypene har endret seg noe, men det kan noteres 
at eksisterende sideløyper eller avstikkere har fått egne løypetall, noe som ikke var tilfellet tidligere. 
Generell informasjon om dette er inkludert i dette dokumentet Vedlegg B. 
 
Saksframlegg og oppstart ble utført i slutten av 2020 og dette er inkludert i et eget vedlegg ved navn 
Vedlegg C. 
 
Kart og støysoner fra Sweco er inkludert for å få en oversikt over de ulike snøskuterløypene i Berlevåg 
kommune. Disse er inkludert i Vedlegg D. 
 
Snøskuterløyper er også vurdert opp mot prinsippene i lov om kulturminner (kulturminneloven). 
Kulturminner og kulturmiljø har kommunen et krav på å ikke bli negativt påvirket eller ødelagt. Dette 
er inkludert i Vedlegg E. 
 
Løypene er vurdert opp mot prinsippene i lov om friluftslivet (friluftsloven). Når det gjelder friluftsliv 
og relevant kartlegging og verdsetting av friluftsområder, er disse inkludert i Vedlegg F. 
 
Sweco har på vegne av Berlevåg kommune utført støyberegninger fra snøskuterløyper i kommunen. 
Beregningene følger metode og grenseverdier angitt i «Veiledning - støy og planlegging av 
snøskuterløyper» utgitt av Miljødirektoratet datert 10.01.2018. Støyvurderingen til Berlevåg 
kommune og støyrapporten fra Sweco er inkludert i Vedlegg G. 
 
Når det gjelder kravene om vurdering av virkning av snøskuterløyper på naturmangfoldet jf. 
forskrifta, er dette inkludert i Vedlegg H. Dette inkluderer informasjon kommunen har satt sammen i 
henhold til arters bestandssituasjon, utbredelse og økologiske forhold. 
 
 

Klage 
 
Kommunens vedtak om å fastsette snøskuterløyper og relevante bestemmelser kan påklages av 
privatpersoner, organisasjoner og offentlige myndigheter. 
 
Grunneiere og rettighetshavere, slik som tomtefestere, til eiendommer og byggverk i løypenes 
influensområde kan klage. Med influensområde menes det område som påvirkes av snøskuterkjøring, 
særlig støy, lys og mark, men også andre elementer. 
 
Sametinget og Reinbeitedistrikt kan klage dersom snøskuterløypene påvirker eller ferdes i områder 
som brukes av samer, eller har innvirkning på samisk kultur. 
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Privatpersoner og organisasjoner kan klage dersom deres interesser blir berørt. Dette inkluderer 
blant annet frilufts-, hytte- og naturvernorganisasjoner, men er ikke begrenset til disse. 
 
Nabokommuner og andre offentlige myndigheter kan klage dersom deres interesser blir berørt. 
 
Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Vegvesenet, Miljødirektoratet og andre statlige og offentlige 
organer kan klage dersom interesser som de er forpliktet til å ivareta blir berørt. 
 
Støy, lys, mark eller fare for helse med mer kan være grunnlag for klage. 
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2. Videreføring av løyper med endringer 
 
 

 

Figur 1: Snøskuterkjøring. Kilde: Pixabay. 

 
En renummerering av løypetallene er inkludert i nye løyper, slik som løype 16. Her er løype 16 den 
største endringen i nye løyper, der de andre er mindre og kan regnes som sideløyper og avstikkere 
med egne løypetall. De fleste av disse sideløypene er eksisterende løyper, med unntak av løype 17 og 
18. En annen endring er at tidligere løype 6 gjennom Langdalen er stengt på grunn av rasfare. Løype 5 
kan brukes istedenfor Langdalen der dette er mulig og været tillater dette. 
 
Løypetallene følger kronologisk rekkefølge fra venstre til høyre og ovenfra og ned der dette er mulig. 
Samtidig kan det noteres at sideløyper og avstikkere har fått egne løypenummere for å gjøre 
kommunikasjon tydeligere i forhold til åpning og stenging, samt annen informasjon som kan være 
relevant.  
 
Løype 7 strekker seg nå fra Kongsfjord til Buetjernet istedenfor å fortsette ned til Oarddo. Hensikten 
med denne endringen og inkludering av løype 9 og en lengre løype 10 er for å gjøre det klarere og 
lettere å varsle en eventuell stenging av berørte snøskuterløype. Flytting av løype 9 fra Austerbotn til 
sør for Risfjordkrysset kan gjøre det klart hvilken løype dette er og har som hensikt å få fram løypen 
tydeligere enn tidligere. 
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Her er en oversikt over eldre forskrift 2003 og ny forskrift 2021 og de endringer som er blitt 
gjennomført i forskriften: 
 
 

 Ny forskrift (2021)  Eldre forskrift (2003) 

Løype-
nummer 

Løypetittel Løype-
beskrivelse 

Endringer Løypetittel Løype-
beskrivelse 

Løype 1  Berlevåg 
Lufthavn – 
Gulgofjorden 

Fra Fv. 890 ved 
lufthavn, via 
Breidalen over 
Midtfjellet til 
Eidelvhytta. 
Derfra via 
Sløketoppen til 
Storelvdalen ca. 
1,2 km ovenfor 
øvre 
Raggobekken. 
Derfra følges 
Storelvdalen over 
Raggosletta til 
Langvatnet via 
Gåstoppen ned 
skogen til 
hyttefeltet i 
Gulgofjorden. 

Eksisterende 
løype uten 
avstikkerbesk
rivelse. 
 
Rv. endret til 
Fv. 
 
Eksisterende 
avstikkerbesk
rivelse er 
fjernet. 

Berlevåg – 
Gulgofjord 

Fra Rv. 890 ved 
flyplassen, via 
Breidalen over 
Midtfjellet til 
Eidelvhytta. 
Derfra via 
Sløketoppen til 
Storelvdalen ca. 
1,2 km ovenfor 
øvre 
Raggobekken. 
Derfra følges 
Storelvdalen 
over 
Raggosletta til 
Langvatnet via 
Gåstoppen ned 
skogen til 
hyttefeltet i 
Gulgofjord. 
Avstikker: Fra 
«møtevarden» 
og ned 
Breidalen til 
Grønnlia. 

Løype 2  Berlevåg 
Lufthavn – 
Store Molvik 

Fra Fv. 890 ved 
lufthavn langs 
vinterstengt vei til 
Store Molvik. 

Eksisterende 
løype med ny 
beskrivelse. 
 
Rv. endret til 
Fv.  

Berlevåg 
flyplass –
Molvik 

Fra Rv. 890 ved 
flyplassen langs 
vinterstengt vei 
til Store Molvik 
Avstikker: Fra 
«Rørbrua» til 
løype 1 på 
Midtfjellet. 

Løype 3  Skånsvikdal – 
Kvitnes 

Fra løype 2 ved 
«grustaket» over 
fjellet langs den 
gamle telefonlinja 
ned Kvitnesdalen 

Eksisterende 
løype. 
 

Skånsvikdal 
til Kvitnes 

Fra løype 2 ved 
«grustaket» 
over fjellet 
langs den gamle 
telefonlinja ned 
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til hyttefeltet på 
Kvitnes/Muorjegá
rggu.  

Kvitnesdalen til 
hyttefeltet på 
Kvitnes/Muorje
gárggu. 

Løype 4  Store Molvik – 
Skierrevárjohka 

Langs 
Veidemannsstein 
fra Store Molvik 
til 
Fjellsikringshytte 
på Raggosletta, 
derfra mot 
Skierrevárjohka 
ved løype 1. 

Eksisterende 
løype med ny 
beskrivelse. 
 

Store 
Molvik – 
Gulgofjord 

Langs 
Veidemannsstei
n fra Store 
Molvik til 
Fjellsikringshytt
e på 
Raggosletta, 
derfra langs 
løype 1 til 
Gulgofjord.  

Løype 5  Langvannet/ 
Guhkesjávri – 
Fv. 890 ved 
Botndal 

Fra 
Langvannet/Guhk
esjávri (mellom 
Øster-
Risfjordelva/Loa
mejohka og 
Hergevannet/Hea
rgejávri ved 
Gåsvatnan) over 
Raggovidda/Rákk
očearru og ned til 
Risfjordkrysset/D
oktorgammen 
(mellom 
Langdalen, Øster-
Risfjorddalen og 
Vesterdalen). 
Videre mot øst 
nord for Store 
Kløftvatnet, 
gjennom 
Vesterdalen og 
sørøver, deretter 
sørøst forbi 
Botnvannet (ved 
Botndal) til Fv. 
890. 

Eksisterende 
løype med ny 
beskrivelse. 
Eksisterende 
avstikker ved 
Risfjordkryss
et er endret 
til 
løypenumme
r 9. 
 
Rv. endret til 
Fv. 

Langvann - 
Rv. 890 ved 
Botndal 

Fra Langvannet 
(Guhkesjávri 
273) over 
Rákkočearru og 
ned til 
Risfjordkrysset. 
Videre mot øst 
nord for store 
Kløftvatn og 
ned Botndal til 
Rv. 890. 
Avstikker: Fra 
Risfjordkrysset 
mot sørvest 
opp til løype 6 
ved 
Kirkhøydvatnan. 

Løype 6  Gulgofjorden – 
Liibu – 
Ruopmejohka 

Gulgofjordløypen
e splittes i tre 
grener rundt 
fjorden.  

En vesentlig 
endring her 
er at den 
tidligere 
sørlige delen 

Buetjern – 
Kirkhøyda – 
Gulgofjord 

Fra P-plass ved 
Buetjern over 
Vidartjern, 
Firkantvatn, 
Lille Kløftvatn 



Berlevåg kommune 
- Heftig og begeistret 

  10 av 15 
  

  
   

   

 

Nord: Fra 
Gulgofjorden og 
nordover mot 
løype 1. 
Sør: Fra 
Gulgofjorden mot 
sørsida til Liibu og 
Liboklubben.  
Øst: Strekker seg 
østover fra 
Gulgofjorden til 
områdene sør for 
Ruopmejohka og 
Luostelanleahki, 
forbi disse to 
områdene og 
tilbake vestover 
og sørvestover til 
Gulgofjorden. 

av løype 6 
har blitt 
stengt på 
grunn av 
rassikkerhet, 
og oppdatert 
nærmere. 

og 
Kirkhøydvatnan
. Herfra mot 
vest via 
Langdalen 
gjennom 
Luostelanleahki 
(Løslemdalen) 
til sørsida av 
Gulgofjord. 
Avstikker: Fra 
lille Kløftvatn 
mot nord over 
store Kløftvatn 
til løype 5. Opp 
Gulgofjorddalen 
til Bjørnevatn 
og ned langs 
«gamle» 
traktorvei. 

Løype 7  Kongsfjord – 
Buetjernet 

Fra Fv. 890 ved 
Kongsfjord over 
Hergevatnfjellet 
ved Hergevannet, 
via Nikko-Per-
dalen til Fv. 890 
ved Vesterelva. 
Derfra langs Fv. 
890 til 
«Perlestua» over 
fjellet langs 
kraftlagets 
vintervei til 
kraftstasjonen.  
 

Løype 7 er 
forminsket 
for å gjøre 
det lettere 
med varsling 
av åpning og 
stenging av 
løyper 
dersom dette 
skulle bli 
relevant. 
 
Beskrivelsen 
er endret. 
 
«Magisterhø
gda» endret 
til 
«Magistertop
pen». 
 
Rv. endret til 
Fv. 

Kongsfjord 
– Oarddo 

Fra Rv. 890 ved 
Kongsfjord over 
Hergevatnfjellet
, via Nikko-Per-
dalen til Rv. 890 
ved Vesterelva. 
Derfra langs Rv. 
890 til 
«Perlestua» 
over fjellet 
langs 
kraftlagets 
vintervei til 
kraftstasjonen. 
Derfra følges 
kraftlinje og Rv. 
890 til 
brøytestasjonen 
på Gednje og 
Rv. 891 til løype 
10 på 
Magisterhøgda. 

Løype 8  Nikko-Per-
Dalen – 
Risfjordkrysset 

Fra løype 7 i 
Nikko-Per-dal 
over 

Eksisterende 
løype med ny 
beskrivelse. 

Nikko-Per-
dalen – 

Fra løype 7 i 
Nikko-Per-dal 
over 
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Lomtoppvatnan 
til 
Risfjordkrysset/D
oktorgammen 
(mellom 
Langdalen, Øster-
Risfjorddalen og 
Vesterdalen).  

Risfjordkrys
set 

Lomtoppvatnan 
til 
Risfjordkrysset. 

Løype 9  Risfjordkrysset 
– Kjerkhaugvat-
na – Buetjernet 

Fra 
Risfjordkrysset/D
oktorgammen 
(mellom 
Langdalen, Øster-
Risfjorddalen og 
Vesterdalen) mot 
sørvest ved 
Kjerkehaugvatna 
mot Lille 
Kløftvatnet/Uhca 
Loapmejávri ved 
tilknytning til 
løype 20. 
Herfra fortsetter 
snøskuterløype 9 
sørøstover forbi 
Firkantvannet og 
fram til løype 10 
nord for 
Buetjernet. 

Austerbotn-
løype er 
endret til 
løypenumme
r 21, og 
løypenumme
r 9 rundt 
Risfjordkryss
et. 
 
Rv. endret til 
Fv. 

Austerbotn Fra Rv. 890, P-
plass sør for 
Vesterelv bru 
og ned til 
Austerbotn. 

Løype 10  Buetjernet – 
Oarddo – 
tilknytning til 
Båtsfjord 
kommune 

Fra Buetjernet 
(sør for 
Vidartjernet) ved 
slutten av 
snøskuterløype 9 
og sørover forbi 
Store Buevannet, 
deretter østover 
ved Lille 
Buevannet mot 
Båtsfjord hvor 
kraftlinje følges, 
krysser Fv. 891 
nord for 
Magistervannet 
og videre nordøst 
der 

Eksisterende 
løype med 
endret 
beskrivelse 
og 
forlengelse 
mot 
Buetjernet. 
 
 
«Magisterhø
gda» endret 
til 
«Magistertop
pen». 

Tilknytning 
mot 
Båtsfjord 
kommune 

Fra 
kommunegrens
e mot Båtsfjord 
vest for 
Oarddojávri til 
Rv. 891 ved 
Magisterhøgda 
og langs Rv. 891 
østover til 
kommunegrens
e Berlevåg – 
Båtsfjord. 
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brøytestasjonen 
på Gednje (ved 
Gednje kryss 
mellom retning 
Berlevåg, Tana og 
Båtsfjord) kan ses 
lenger sør ved 
Oarddo. Herfra 
fortsetter 
snøskuterløypen 
østover, der 
løypen splittes i 
to følgende 
løyper når Fv. 891 
er nådd igjen: 
Nordøst: Ved 
langs Fv. 891 og 
nordøst til 
kommunegrense 
Berlevåg – 
Båtsfjord. 
Sørøst: Mot 
Magistertoppen 
og langs Fv. 891 
sørøst til 
kommunegrense 
Berlevåg – 
Båtsfjord. 

Løype 11  Gednje Kryss – 
tilknytning til 
Tana kommune 

Fra 
snøskuterløype 
10 øst for Lille 
Buevannet vest 
for Gednje kryss 
og langs kraftlinje 
mot sørvest til 
gamleveien og 
langs denne rundt 
Gednje og forbi 
vannet 
Oarddojávri, til 
kommunegrensa 
Berlevåg – Tana 
nord for 
Stjernevannet. 

Eksisterende 
løype med 
endret 
beskrivelse. 
 
«Stjernevatn
» endret til 
«Stjernevann
et» 

Tilknytning 
Tana 

Fra løype 7 ved 
Gednje kryss og 
langs kraftlinje 
mot sørvest til 
gamleveien og 
langs denne 
rundt Gednje 
og til 
kommunegrens
a mot Tana 
nord for 
Stjernevatn. 

Løype 12  Skonsvikveien 
17 – 

Fra Skonsvikveien 
17, kryssing Fv. 

En del av 
eksisterende 

__ __ 
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Lagmannsgata 
(internløype) 

271 parallelt med 
Nordregate og 
nedenfor 
Vikaveien til 
Lagmannsgata. 

løype 1 med 
noe 
forlengelse. 

Løype 13  Breidalen – 
Løberg 
Larsensgate 12 
(internløype) 

Fra Breidalen til 
Løberg 
Larsensgate 12. 

Ny 
løypegren. 

__ __ 

Løype 14 Breidalen – W. 
Grundtsgate – 
Østregate 
(internløype) 

Fra Breidalen 
over ”Raet” bak 
Lensmannskontor
et til W. 
Grundtsgate 1. 
Tilknytningsløype 
på ”Raet” ned til 
Jernbanebrua, 
langs Østregate 
til Berlevåg 
Motell og 
Camping. 

Ny 
løypegren. 

__ __ 

Løype 15  Vestre 
Kirkegård –
Fjellveien 9 
(internløype) 

Fra skuterløype 
ovenfor Vestre 
Kirkegård til 
Fjellveien 9. 

Ny 
løypegren. 

__ __ 

Løype 16  Skånsvikelva –
Midtfjellet 

Fra «Rørbrua» 
ved Skånsvikelva 
og fortsetter 
videre nord for 
Rikardslåtta ved 
løype 2 til 
Midtfjellet ved 
løype 1.  

Eksisterende 
løype 
(avstikker for 
løype 1) med 
nytt løypetall. 

__ __ 

Løype 17 Skånsvikelva 
ved Sørdalen – 
Sløketoppen 

Fra Skånsvikelva 
ved løype 2 nord 
for Sørdalen 
(nord for 
Stormyra) og 
sørøst mot 
Sløketoppen ved 
snøskuterløype 1. 

Ny løypegren 
som er en 
avstikker 
mellom løype 
1 og 2. 

__ __ 

Løype 18 Molvik – 
Raggosletta 

Fra Molvik til 
Raggosletta 
dersom det er 
dårlige 

Ny løypegren 
som er en 
avstikker 
mellom løype 
2, 4 og 17. 

__ __ 
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snøforhold på 
snøskuterløype 2. 

Løype 19 Storelvdalen – 
Raggovidda 

Nedkjøring til 
Storelvdalen 
mellom 
Eidelvhytta og 
Raggosletta ved 
snøskuterløype 1, 
og gjennom 
Raggovidda til 
tilknytning ved 
snøskuterløype 5. 

Ny løype 
mellom løype 
1 og 5. 

__ __ 

Løype 20 Vesterdalen – 
Store 
Kløftvannet 

Fra Vesterdalen 
forbi 
Vesterdalselva i 
det punktet der 
elven deler seg i 
flere armer fra 
løype 5, og 
sørover forbi 
Store Kløftvannet 
mot løype 9. 

Eksisterende 
løype 6 med 
nytt løypetall. 

__ __ 

Løype 21 Fv. 890 ved 
Kongsfjorddal-
en – Austerbotn 

Fra Fv. 890 i 
Kongsfjorddalen 
mellom 
Svartvannet og 
Kongsfjordelva og 
østover, og 
deretter nordøst 
mot Austerbotn 
(Guohcagohppi 
Sæterbukta). 

Eksisterende 
løype 9 med 
nytt løypetall. 

__ __ 

Løype 22 Vidartjernet – 
Fossvatna 

Fra Vidartjernet 
ved løype 9 til 
Fossvatna ved Fv. 
890. 

Eksisterende 
løypegren 
(avstikker for 
tidligere 
løype 5). 

__ __ 

Løype 23 Buetjernet – 
Tranga 

Fra området ved 
løype 9 nord for 
Buetjernet til 
Tranga ved Fv. 
890. 

Eksisterende 
løypegren 
(avstikker for 
tidligere 
løype 5). 

__ __ 

 

  



Berlevåg kommune 
- Heftig og begeistret 

  15 av 15 
  

  
   

   

 

Kildereferanser 

Miljødirektoratet, 2020. Ulovlig snøskuterkjøring kan få store konsekvenser. Hentet fra: 

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/mars-2020/ulovlig-snoskuterkjoring-kan-fa-

store-konsekvenser/ 

 

 

Bilder 
 

Bilde 1 fra dMz, 2018. Pixabay [Nettside]. Hentet fra: 

https://pixabay.com/no/photos/sn%c3%b8-vinter-kald-iskrem-lapland-3275359/ 

 

Bilde 2 fra dMz, 2017. Pixabay [Nettside]. Hentet fra: 

https://pixabay.com/no/photos/sn%c3%b8scootere-lapland-sn%c3%b8scooter-2035500/ 

 

 

 

 
 

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/mars-2020/ulovlig-snoskuterkjoring-kan-fa-store-konsekvenser/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/mars-2020/ulovlig-snoskuterkjoring-kan-fa-store-konsekvenser/
https://pixabay.com/no/photos/sn%c3%b8-vinter-kald-iskrem-lapland-3275359/
https://pixabay.com/no/photos/sn%c3%b8scootere-lapland-sn%c3%b8scooter-2035500/

