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Forskrift om snøskuterløyper, Berlevåg kommune,  

Troms og Finnmark 
 

Hjemmel: Fastsatt med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 
(motorferdselloven) § 4 a andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag § 4 a. 

 

§ 1. Formål 

§ 1
  

 Formålet med denne forskriften er å regulere og legge til rette for kjøring med snøskuter 
(beltemotorsykkel) i fastsatte løyper, samt ivareta god sikkerhet og redusere ulykker ved bruk 
av snøskuter. 
 
 
 

§ 2. Virkeområde 

§ 2
  

 Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøskuterløyper i Berlevåg kommune, 
herunder hastighet og kjøretider. Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og 
registrert snøskuter (beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre 
motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing). 
 
 
 

§ 3. Løypeoversikt 

§ 3  Snøskuterløyper i Berlevåg kommune framgår av digitalt kart vist i vedlegg til denne forskrift 
og SOSI-fil datert 1. september 2021. Snøskuterløypene vises på Berlevåg kommunes 
hjemmeside. Aktive og stengte løyper oppdateres på Berlevåg kommunes hjemmeside. 
Forskriften anses som gjeldende fra det tidspunkt de nye traseene er merket og annonsert 
som åpnet av kommunen. 
 
Løypenettet i henhold til løypekartet består av følgende skuterløyper: 

 
  

https://lovdata.no/lov/1977-06-10-82/%C2%A74a
https://lovdata.no/lov/1977-06-10-82/%C2%A74a
https://lovdata.no/forskrift/1988-05-15-356/%C2%A74a
https://lovdata.no/forskrift/1988-05-15-356/%C2%A74a
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Nummer Tittel Beskrivelse 

Løype 1 Fv.890 ved Vestre 
Kirkegård – Gulgofjorden 

Fra Fv. 890 ved Vestre Kirkegård (nykirkegården), 
via Møtevarden, Midtfjellet, Sløketoppen og 
Langvannet til Gulgofjorden.  

Løype 1A Svartvassmyra /Breidalen 
– Møtevarden  

Tilfartsvei til løype 1. Fra Svartmassmyra via 
Breidalen opp til Møtevarden. 

Løype 2 Fv.890 ved Vestre 
Kirkegård – Store Molvik 

Fra Fv. 890 ved Vestre Kirkegård langs vei til Store 
Molvik. 

Løype 3 Skonsvikdal – Kvitnes Fra løype 2 ved «grustaket» over fjellet langs den 
gamle telefonlinja ned Kvitnesdalen til hyttefeltet 
på Kvitnes.  

Løype 4 Store Molvik via 
Raggosletta til Løype 1 

Fra Store Molvik via Raggosletta til løype 1. 

Løype 5 Langvannet – Fv. 890 ved 
Botnelvdal 

Fra Langvannet via Risfjordkrysset og 
Botnelvdalen til Løype 7 ved Fv.890. 

Løype 6 Gulgofjorden –
Løslemdalen 
(Roapmejohka) – 
Liboklubben 

Gulgofjordløypene splittes i tre grener rundt 
fjorden.  

Nord: Fra Gulgofjorden og nordover mot løype 1. 

Sør: Fra Gulgofjorden mot sørsida til 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. 

Løype 7 Kongsfjord – Buetjernet Fra Fv. 890 i Kongsfjord over Hergevatnfjellet ved 
Hergevannet, via Nikko-Per-dalen til Fv. 890 ved 
Vesterelva. Derfra langs Fv. 890 til enden av 
søndre del av gammelveien over fjellet til sørsiden 
av Firkantvannet og møter Løype 9. 
 

Løype 8 Nikko-Per-dalen – 
Risfjordkrysset 

Fra løype 7 i Nikko-Per-dalen over Lomtoppvatnan 
til Risfjordkrysset/Doktorgammen. 

Løype 9 Risfjordkrysset –
Kjerkhaugvatna –
Buetjernet 

Fra Risfjordkrysset/Doktorgammen via 
Kjerkehaugvatna, Lille Kløftvatnet, Firkantvannet 
og Vidartjern til nordsiden av Buetjernet. 
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Løype 10 Buetjernet – Oarddo – 
tilknytning til Båtsfjord 
kommune 

Fra nordsiden av Buetjernet langs kraftlinje til 
Oarddo via Magisterhøgda.  

Løype 10A Oarddohøyda – 
Kommunegrense 
Båtsfjord 

Fra Oarddohøyda til kommunegrensen Båtsfjord 
kommune. 

Løype 11 Gednje Kryss – tilknytning 
til Tana kommune 

Fra Løype 10 til kommunegrensen Tana 
Kommune. 

Løype 12 Skonsvikveien 17 – Vestre 
Kirkegård 

Tilfartsløype. Fra Skonsvikveien 17 til Vestre 
Kirkegård langs Fv.890. 

Løype 13 J. M. Withs gate 21 – 
Svartvassmyra 

Tilfartsløype. Fra J.M. Withs gate 21 til 
Svartvassmyra (nedenfor Breidalen). 

Løype 14 W. Grundts gate 1 –  
Svartvassmyra 

Tilfartsløype. Fra W. Grundtsgate 1 til 
Svartvassmyra. 

Løype 14A Søndregate 19 – Løype 14 Tilfartsløpe. Fra Søndregate 19 til løype 14. 

Løype 14B Østragate 3 – Løype 14 Tilfartsløpe. Fra Østragate 3 til løype 14. 

Løype 15 Øvreveien 9 – Løype 1 Tilfartsløype. Fra Øvreveien 9 til løype 1.  

Løype 15A Stensbakken 9 – Løype 15 Tilfratsløype. Fra Stensbakken 9 til løype 15, 
tilkobles der videre til løype 1.  

Løype 16 Skonsvikelva – Midtfjellet Fra Løype 2 i Skonsvikdalen til Løype 1 på 
Midtfjellet. 

Løype 17 Skonsvikelva ved 
Sørdalen – Sløketoppen 

Fra Løype 2 i Skonsvikdalen via Sørdalen til Løype 
1 ved Sløketoppen. 

Løype 18 Store Molvik – løype 17 Fra Løype 2 i Store Molvik til Løype 17 i Sørdalen. 

Løype 19 Storelvdalen – 
Raggovidda 

Fra Løype 1 ved Storelvdalen/Raggosletta til 
Løype 5 via Raggovidda. 

Løype 20 Store Kløftvannet – Lille 
Kløftvannet 

Fra nordsiden av Store Kløftvannet i løype 5 over 
Store Kløftvannet til Lille Kløftvannet til løype 9. 
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Løype 21 Fv. 890 ved Vesterdalen – 
Austerbotn 

Fra Fv. 890 i Kongsfjorddalen ved Vesterdalen til 
Austerbotn. 

Løype 22 Fossvatna – Vidartjernet Fra Fv.890 ved Fossvatna til Løype 9 ved 
Vidartjernet. 

Løype 23 Hytteområdet Buetjernet 
– Løype 9 

Fra parkeringsplassen ved Buetjernet til Løype 9 
nord for Buetjernet. 
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§ 4. Åpning og stenging av snøskuterløyper 

§ 4 a) 
 
 Løypenettet åpnes tidligst når Berlevåg kommune vurderer bærende snølag som 

tilstrekkelig gode til at løypene kan merkes, og er åpne t.o.m. 4. mai. Kjøring av 
løypetraséer og merking av disse skal skje etter forutgående konsultasjon med 
Reinbeitedistrikt 7 (RBD7). 

   
b)  Åpning og stenging av løyper kunngjøres på kommunens hjemmeside. Snøskuterferdsel langs 

løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og 
når kommunen har offentliggjort at løypene er åpnet for sesongen. 

   
c)  Åpning og stenging av den enkelte løype skal skje i samråd med det aktuelle reinbeitedistrikt. 

Kommunen kan stenge deler eller hele løypenettet dersom reinbeitedistrikt 7 ber om dette av 
hensyn til reindrifta. 

   
d)   Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet med umiddelbar virkning. Dette kan 

være grunnet snøforhold, uvær, skredfare eller andre forhold som gjør dette nødvendig. Dette 
annonseres på kommunens hjemmeside. 

   
e)  Statsforvalteren i Troms og Finnmark kan bestemme at forbud mot snøskuterkjøring skal 

gjelde andre tidsrom, for hele kommunene eller for særskilte områder, når det anses 
nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som 
motorferdselloven skal ivareta – jf. motorferdselloven § 9 første ledd, andre setning. 

   
f)  Bruk av snøskuter i løypenettet tillates alle dager, til alle tider, med mindre stenging er 

gjort etter § 4 c), § 4 d), eller etter vedtak fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 
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§ 5. Bruk av snøskuterløyper 

§ 5 a) 
 
 All kjøring skal foregå i samsvar med lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven). I 

forhold til snøskuterkjøring gjelder også informasjon, regelverk og opplysninger fra Statens 
Vegvesen. Alminnelige regler om førerett, førerkort, føreprøve og kompetansebevis gjelder. 
Bruk av snøskuter skjer på eget ansvar. 

   
b)  Alminnelige fartsgrenser for snøscooter følger av vegtrafikkloven og forskrift av 14. desember 

2011 nr. 1412. I terreng gjelder følgende fartsgrenser for snøscooter: 
- maksimal hastighet er 70 km/t 
- maksimal hastighet med slede er 60 km/t 
- maksimal hastighet med slede med passasjerer er 40 km/t. 

   
c)  Ved boligområder ved Berlevåg og Kongsfjord er fartsgrensen på 30 km/t. Det skal tas hensyn 

til fart og støy nær bolig- og hytteområder der det er mulig. Det skal kjøres med redusert 
hastighet på kort avstand (<50m.) mellom løypa og bebyggelse (hus/hytter). 

   
d)   Ved reiselivsløyper skal det kjøres med forsiktighet ettersom personer som går til fots eller går 

på ski kan bruke løypen. Snøskuterføreren skal stanse for kryssing av veg og har vikeplikt for 
trafikanter som befinner seg på vegen. Maksimal hastighet ved kryssing av veg er 20 km/t. 

   
e)  Rastegrense ved snøskuterløyper er på 300 m på hver side av løypa. Når det gjelder rasting på 

islagte vann kan dette skje på alle deler av islagte vann. Ved islagte vann skal farten være 
redusert til 20 km/t dersom det er uvær eller fare for tynn/usikker is. Dette vil bli skiltet for 
sprekkdannelser/usikker is og det vil i tillegg utarbeides rutines for å kontrollere is- og 
snøforholdene. Alle rasteområder innen 300 m på hver side av løypa kan brukes hele døgnet, 
dersom det ikke er blitt frarådet av kommunen eller andre offentlige myndigheter. Søppel og 
avfall skal ikke legges igjen ved løyper, rasteplasser og ellers i naturen. 

   
f)  Alle snøskuterløyper og rasteområder kan brukes hele døgnet, dersom det ikke er blitt 

frarådet av kommunen eller andre offentlige myndigheter. 
   

g)  Ved møtende trafikk i snøskuterløyper skal det holdes til høyre med mindre dette ikke lar seg 
gjøre. 

   
 

§ 6. Løypebredde 

  Maksimal bredde på løypetraseen er 5 meter på hver side av merkestikkene, men dette er 

avhengig av forholdene. 
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§ 7. Skilting og merking av løypenettet 

§ 7 a) 
 
 Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk 

sikring av snøskuterløyper. Løypene skal merkes etter kartfestet trasé, men denne kan 
fravike inntil 15 meter til hver side for å sikre funksjonell trasé.  

   
b)  Kommunen anser at merkestikkene skal ha refleks. 

   
c)  Merking av faste løyper skal skje etter den til enhver tid gjeldende norm fastsatt av 

ansvarlig departement. 
   

 
 

§ 8. Drift og tilsyn 

§ 8 a)  Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 
   

b)  Kommunen har ansvar for å vurdere behov for stenging av løypene. 
   

 
 

§ 9. Kjøring ut av løypa for stopp og rasting samt islagte 

vann 

§ 9 a) 
 
 Det er tillatt å stoppe og raste inntil 300 meter fra senter av snøskuterløyper på begge sider. 

Kjøring ut av løypa må skje i mest mulig rett linje frem til rasteplass. Parallellkjøring langs 
løypa er forbudt. Områder som det ikke er tillatt å raste på er inkludert i § 9 d) og e). 

   
b)  På islagte vann hvor det går snøskuterløype er det tillatt å kjøre ut av løypa for å stoppe og 

raste på hele vannet. Det er ikke tillatt å kjøre videre opp på land. Ved rasting på vann skal det 
kjøres i rett linje ut fra løypa. Ved islagte vann skal farten være redusert til 20 km/t dersom 
det er uvær eller fare for tynn/usikker is. Tynn/usikker vil bli kontrollert og skiltet ved hjelp av 
rutiner utarbeidet av kommunen. 

   
c)  Islagte innsjøer og vann uten navn som er innen 300 meter fra snøskuterløyper, er det tillatt å 

raste på hele vannet. På islagte innsjøer og vann med navn, er det tillatt å raste på hele vannet 
følgende områder. Meter over havet står i parentes og egen sikkerhet må påses: 

− Løype 1/1A:  
Grønlivatnet (81) 
Storelva 
Raggobekken 
Moalkejávri (215) 
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Gåsvatnan med «Rundvannet»/Čuonjejávri (241), «Langvannet»/Guhkesjávri (274) og 
Jorbajávri/«Gåsvannet» (282) 

− Løype 2:  
Skonsvikvatnan (9) 
Kuelva 
Rundvannet (18) (Berlevåg) 
Skonsvikelva 
Stormyra (87 i nord) 
Áljasfasjohka 
Stuorrajohka (3) 

− Løype 3:  
Svanelva 
Kvitneselva 
Muorjegárjeaggi 

− Løype 4:  
Suorgeleahki 
Skierrevárjohka 
Stuorrajohka 
Molvikvannet (3) 

− Løype 5:  
Jorbajávri (282) 

− Løype 6:  
Čuonjejohka 
Gállojávri (3) 
Sørelva 
Trollfjordelva 
«Pølsevannet» i Gulgo/«Løslemdalen» 
«Storvannet» sør i Gulgo 

− Løype 7:  
Skarvannet (100) 
Hergevannet (64) 
Holmvatna (139) 
Nordre Kløftvatnet (101) 
Davidsenvannet (148,151) 
Rundvannet (Kongsfjord) (59) 
Vesterdalselva 
Nikko-Per-elva 

− Løype 8:  
Lomtoppvatna (217, 217, 218, 213, 224) 

− Løype 9: 
Store Kløftvatnet (169) 
Botnvannet (188) 
Kjerkehaugvatna (297) 
Botnelva 
Lille Kløftvatnet (198) 
Firkantvannet (216) 
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Vidartjern (162) 

− Løype 10/10A: 
Buetjernet (bortsett fra søndre del av Buetjernet) (138) 
Magistervannet (262) 
Lille Magistervannet (254, 262, 274) 

− Løype 11: 
Geatnjajávri (228-222) 

− Løype 12: 

− Løype 13: 

− Løype 14/14A/14B:  

− Løype 15/15A: 
Karivatna (69) 

− Løype 16:  

− Løype 17:  

− Løype 18:  
Sullojohka (ved Sørdalen) 

− Løype 19:  
Raggobekken 

− Løype 20:  
Store Kløftvannet (169) 

− Løype 21:  

− Løype 22:  
Vidartjernet (162) 

− Løype 23:  
   

d)  Følgende vann har enkelte områder hvor ferdsel ikke er tillatt av sikkerhetsmessige grunner. 
Disse områdene merkes og stenges med X-satte stikker: 

− Store Buevannet (216-226), Lille Buevannet/Uhca Dávgejávri (226) og 
Gednjevannet/Geatnjajavri (223-229) er et regulert vassdrag. Dette skal ikke benyttes 
av de som kjører snøskuter. Et lignende område ligger sørøst for Lille Buevannet og 
skal ikke benyttes. Det skal ikke ferdes i nærheten av utløpet fra vannverket på deler 
av Buetjernet (138). Utløpet ligger i søndre del av Buetjernet. 

   
e)  Følgende områder er det forbudt å raste på og kjøre snøskuter ut av løypa: 

- Innover snøskuterløypen gjennom Trollfjorddalen/Gulgo naturreservat. Løype 6 inn 
mot Trollfjorddalen er en eksisterende løype som ligger tett opptil naturreservatet. 
Det er tillatt med motorisert ferdsel gjennom godkjent snøskuterløype i 
naturreservatet. 
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§ 10. Sikkerhet 

§ 10 a) 
 
 Den som ferdes i skuterløyper og områder tillatt for rasting har et selvstendig ansvar for egen 

sikkerhet, samt vurdere risiko for snøskred. 
   

b)  Den som ferdes på islagt vann har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg. 
   

 

§ 11. Straffeansvar 

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

b)  Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag fører til politianmeldelse. 

 

 

§ 12. Overtredelsesgebyr 

§ 12  Statens naturoppsyn (SNO) kan, i medhold av lov om motorferdsel § 12 b, ilegge fører av 
snøskuter overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder bestemmelser gitt i denne forskrift. 

 

 

§ 13. Ikrafttredelse 

§ 13  Denne forskrift trer i kraft straks, og opphever samtidig Forskrift om snøskuterløyper, Berlevåg 
kommune, Finnmark som ble fastsatt av Fylkesmannen den 21. mars 2003. 
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Vedlegg A Høringsbrev 

Vedlegg B Høringsdokument 

Vedlegg C Saksframlegg og oppstart 

Vedlegg D Kart og støysoner 

Vedlegg E Kulturminner og kulturmiljø 

Vedlegg F Friluftsliv 

Vedlegg G Sikkerhet og støyvurderinger 

Vedlegg H Natur- og dyremangfold 

Vedlegg I Reindrift 

 


