
Forskrift om snøskuterløyper i Måsøy kommune, Finnmark

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. desember 2014 med hjemmel i lov av 10. juni 1977

nr.82 om motorferdsel i utmark og vassdrag $ 5 tredje ledd.

s1
Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende

merkede løyper,jf. kart datert Fylkesmannen i Finnmarkll. desember 2014.

Nummereringen viser til løypenummer og tall i parentes stårfor moh. Navnene som er

benyttet i beskrivelsen finnes på kart i Statens kartverks hovedkartserie M711 og N50.

1.Fra Harnna (kai Ryggefjord) - langs vestsida av Hamnevatnet (25) - Ulluvággi - nord for
Ra5ðavuolesjávrrit - over østre Labmejávri (280)- over Gárderuv2a -vest for
Stálluöohkka - vestenden av Snefjordvannet (6) - over rv. 889 - møter løype nr. 1 1 på
Seiberg. Avstikker fraløypa nordvest for Stálluöohkka og ned til Snefjord skole.

Sideløype: Fra hytteområde i Krokelvdalen - langs SieidevággiiKrokelvdalen til veien.

2.Fra Sandbukta i Selvika - Selvikdalen - østover til kraftlinja - langs kraftlinja til nord for
Aidevarri - over Finnvatnet (243) og Gjerdevatnet(242) - sørvestover til Lávvujávrit -
møter løype 3 ved sørenden av Bakfjordvatnet (229) - over Doaresjávri/Tverwann (240)
- langs JameöruvZat - over vatn (285) - øst for vatn (284) - mot sørøst til vestre
Labmejávri (260) og derfra til løype 1 ved østre Labmejávri (280).

Avstikker: Fra vestre Labmejávr¡ (260) langs reingjerdet nordover til

G uollejavri/Rundvann (235).

3. Fra fylkesvegen ved Moskevatna på Bakfjordfjellet - over sørenden av Laksevatnet
(219) - møter løype 2 på Bakfjordvatnet (229) -følger løype 2 over Doaresjávri og videre
sørover - tar av fra bype 2 sørøst for vann (284) - mot sør over vatn (256) - sørvestover
langs Sieidejohka - over lngajávri (124) - til løype 1 i hytteområdet i Krokelvdalen.

4.Fra løype 1 øst for østre Labmejávri (280) - over Johtinleagejávrrit - øst for Johtinluohki
og Buvriöohkka - RáðÉaláhku - over Ravduljávri (365) - over Lille Hawatnet (324)og
Havvatnet (293) - over Rappesvárri - Suolojávri (281) - ned Lillefjordneset til Agnes.

5. Fra løype 1 sørfor Ulluvággi - østover mellom Nuortavághárji og Muvravárhárji -
RuovZaguotkujávri (286) - Stuorraguotkujávri (298) - Aväejávri (282) - langs ÁvZejohka
til telegrafhytta ved StohpuleahkÍ.

6. Fra Lillefjord handel - opp Djupedalen - dalføret østover tíl Fossevatnet(232) - vatn
(250) - nordøstover til Rá55a1áhku - over vatn (286) og vatn (280) - over Suolujávri (276)
og Oaivujávri (260) - på østsida av Áidemohkkeöohkka - nordvestover langs
Rá55a|áhkujohka - over Ovla5jávri (101) og Látnjájávri (125) - møter løype 1 i
hytteområdet i Krokelvdalen.

7.Fra snuplass vei Slotten - over DâZagurjávri og Trangsvikvatnet til østre Ollu5jávri (159)
- nordover forbi vann (225) og på østsiden av Guovdavárri - til løype 11 sør Íor
Saltfjellet.

10. - over Ørretvatnet (1 langs dalføret mellom Raudfjellet og

Fra
2 sørvest for Vuolit Rávdoljávri (326) til Goahteöomajávri (341)

- sØrover langs reingjerdet til Gárdevárri og kommunegrensa mot Porsanger kommune -
påtløype9. Fra
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Gávnesvárri opp til noen småvann på sørsida av Gávnêsvárri.
11.Fra veien på Seiberg i Snøfjord - sørvestover mot høyde (236) - vestover over

Guovdavárri - møter løype 7 sørvest for Saltfjellet - nord for Gárdatjávri (309) - på
sørsiden av austre Middagsfjellet - langs østside vestre Middagsfjellet - ned Hattvikdalen
- over Dalvatnet (33) - til hytteområde på Kvitnes.

12.Fraløype 4 nordøst for Lille Hawann - over vuolit Ravduljávri (326) og Láhkujávri (342)
- mellom Ráhpisvárri og Rám5uvárri - mot øst over sørenden av Öuo11ahanvárri -over
Oalanjávri (230) - over Jodahatjávrrit - vestsida av Oalanvárri - Vesterelva - til
Vesterbotn i Kobbfjord.

s2
Bestemmelser om bruk, merking og åpning av løypene:

a) Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er
entydig merket iterrenget, og når kommunen har bekjenþjort at løypene er merket
og åpnet for sesongen. Kjøring på barmark er ikke tillatt.

b) All kjøring skalfølge merket løype. Dersom løypa ikke er merket er den stengt.

c) Merkíng av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av Fylkesmannen i Finnmark.

s3
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. S 9 i nasjonal forskrift til
motorÍerdselloven.

s4
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 27- mars 2003 nr. 440 om
snøskuterløyper, Måsøy kommune, Finnmark-
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Forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune, Finnmark

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. desember 2014 med hjemmel i lov 10. juni 1977

nr.82 om motoderdsel i utmark og vassdrag $ 5 tredje ledd.

sr
Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende

merkede løyper,jf. kart datert Fylkesmannen i Finnmark 11. desember 2014.

Nummereringen henviser til løypenummer og tall i parentes står for moh.

1 . Olderfjord bru (E6) - Multebærheiene - Smørfjord - Unna Garjiljávrrað (141) - Stuorra
Garjiljávri (190) - Andarasmáhtejávri (272) - Ruo5ðajávrrit (296) - Láwarjávrrit (228) -
Rággevárjávrrit (1 41 ).

Sideløype: Fálas.

Sideløype: Stuorra Garjiljávri . vest for Karlhaugen - nedre Eidevann/vuolit

Muotkejávri (92) - øvre Eidevann/bajit Muotkejávri - kommunegrense Kvalsund

Sídeløype: Unna Garjiljávrra5 - Lítleng

Sideløype - kommu rensa Nordkapp

2.Fra Tverrusselva ved Stohpojohka - langs Stohpojohka til Stohpojávrit (317).

3. Háhttirjohka (bru E6) - Ráks evárjávri (306) - Máttit FránssajávrilØvre Fransvannet (215)
(til løype nr.4).

4. Olderfjord (bru E6) - Davit Fránssajávri/Nedre Fransvannet (201) - Máttit
FránssajávrilØvre Fransvannet - Jovnnajávri (241) - Suolojávri/Njárgajávri (294) -
Sálletjávri (297) - Goadehisjávrrit (301/302) - Skáiddejávri (325) - Gádjáriegádanjávri
(359) - Goalbmejávri (375) - Leaktojávri (367) - Gussasáiva (373) - kommunegrensa
Kvalsund.

5. Ytre Billefjord (Helmerjord) - Beatnatjávri (272) - Suolojávri/Njárgajávri (29$ (til løype 4).

6. Kistrand (tidl. butikk) - Lensmannselva - Suolojávri/Holmevannet (208) -
Heastajávri/Hesteskova n net (302 ) - D uolbajávri/Prestevan net (283 ) - Duol bajohka -
Ciez4ávrriVsyvvannan (2101214) - til Davit Fránssajávri/Nedre Fransvann (løype nr. 4).

S ideløype : Sywa n nan t Cieäaftivnit - Vuol m m aÉl uop pal.

T.lndre Billefjord (Jeahkir-veien) - Gierddotjávrrit(214) - RuvZajohka - RuvZajávri(336) (til
\øype nr.4).

Sideløype: RuvZajohka - Buoidejávri (303)(til løype 10).

8. Sandvik (Fiervajávri (55)) - Suovdejávrrit - lndre Billefjord (løype nr. 7).

Sideløype: Suovdi (Myrbakken).

9. Vestsida av Gåradakvannet (35) - Duolbajohka - Gorbovuonjohka - løype nr. 10.

10. lkkaldas - Gorbovuonjohka - Buoidejávri - Skáíddejávri (325) (løype 4).

11. lkkaldas - Fátnoluoppat (Heastaöohkka) - Gorbovuonjávri (364) - Öoalbmejávri (375) (til
løype 4).

12. Stabþursnes camping - oppover Stabburselva - Snekkernes - Snekkernesvegen -
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28. Kjæs, Styrnes - vestenden av Kjæsvannet (løype 23).
29.Børselv sentrum - Fagerli - Silffarjeakkit - Mohkkejávri/Krokvannet (156) - <Lavrit> -

Rávdojávri (166) - Mátta Coalbmejávri/Nedre Sundvann (159).

Sideløype: Silfarelva - Silfarvannene (110)"

30. Lábbarjávrrit (Rv 98) - Coalbmejávrrit (159) - Öucbjohka - Bátnesatjávri.

Sideløype: Öudejohka - Öudenjoasjávrrit (244) - kommunegrense Lebesby.

s2
Bestemmelser om bruk, merking og åpning av løypene:

a) Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er
entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket
og åpnet for sesongen. Kjøring på barmark er ikke tillatt.

b) All kjøring skalfølge merket løype. Dersom løypa ikke er merket er den stengt.

c) Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av Fylkesmannen i Finnmark.

s3
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. S 9 i nasjonalforskrift til
motorferdselloven-

s4
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 28. februar 2008 nr. 233 om
snøskuterl øyper, Porsanger kommune, Finnmark.
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