
Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016

Under forutsetningav at snøforholdene er gode vil deler av det annonserte lølpenettet i
Måsøy være åpent frem tom søndag 8. mai 2016. Se kartovesikt (erønne streker) og

løypebeskrivel se nedenfor.

Det er begynt å komme rein inn i områdene. Av den grunn oppfordres alle å vise nødvendig

hensyn samt ferdes varsomt i naturen, for ikke å forstyrre reinen unødvendig. Det må ikke

under noen omstendigheter kjøres i område hvor det befinner seg rein på eller like ved

scooterløyper. Hele/deler av løypenettet kan bli stengt/ midlertidig stengt på kort varsel. Følg

med på ev. annonseringer på kommunens hjemmeside. Se oversikt i kartet og

tom søndae 8. mai 2016:

a: ;

Løype 1: Delvis åpen: Fra lølpekryss mot løype 3 til løypekryss Labmejavri og til nordenden

av sanìme vann.

Lø].pe 2: Delvis åpen: Fra nordenden av Bakfiordvann til løype I ved østre Labmejavri. I

tillegg en liten avstikker til nordenden av vestre Labmejavri.

LøWe3l. Hele løypa er åpen

Løvpe 4'. Delvis åpen, Fra østre Labmejawi til og med Store Hawannet.

LøWe 12; Delvis åpen; Fra løypekryss mot løype 4 nord for Lille Hawannet til og med

Oalanjawi.
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Forfenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016

Vi viser til den enkelte kommunes søknad om forlenget åpning av snøskuterløyper. Med
hjemmel i $ 9 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjørctøyq i utmark og på islagte vassdrag
av 15. mai 1988, har Fylkesmannen i Finnmark vedtatt at en delsnøskuterløyper ifylket kan
holdes åpne ut over 4. mai 2016.

Generelle vilkår for forlenqet åpninq:
- Fylkesmannen setter som vilkår at kommunene selv skal stenge løypene på

kort varsel dersom forholdene endrer seg slik at traseene ikke lenger er
farbare, eller dersom det er fare for at kjøring vil skje delvis på barmark.
Kommunene må være særlig oppmerksomme på løyper som starter i lavlandet
og løyper som følger vassdrag.

- Kommunene skal så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ved
distriktsleder ber om dette.

- Fylkesmannen ber kommunene planlegge for, og påse at løypestikker av plast
samles sammen umiddelbart etter stenging for å unngå forsøpling.

Fylkesmannens vedtak er et forskriftsvedtak og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens
regler.

Vurdering
Motorferdselsforbudet fra og med 5. mai til og med 30. juni er gitt i $$ a og 9 i nasjonal
forskrift til motorferdselloven. Bakgrunnen for motorferdselsforbudet er at fugler, rein og
annet dyreliv er svært sårbart på denne årstiden, samt at det lett oppstår skader på
vegetasjon og terreng i vårløsningen.

Det er innhentet opplysninger om snøforhold mv. fra Statens naturoppsyn (SNO), Reinpolitiet
og kommunene. Kunnskap om naturens sårbarhet om våren og negative effekter av
motorferdsel i utmark er blant annet dokumentert i rapporten <Terrengköriningens påverkan
på djurlivet>, en rapport fra Naturvårdsverket i2014. Vi anser kravet til kunnskapsgrunnlaget
i naturmangfoldloven $ I for å være tilstrekkelig for saken.

Den siste tiden har vært preget av mye varmt og fint vårvær med mye sol. Snøsmeltingen er
derfor kommet langt og mange elver har gått opp. I lavlandet er det nå mye barmark, særlig i
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kystnære strøk. Det er fortsatt en del snø i høyereliggende områder. Langtidsvarselet melder
om dagtemperaturer på 5 - 12 grader i hele fylket kommende uke. Til dels noe kjøligere i

høyereliggende strøk. Fylkesmannen legger derfor til grunn at snøsmeltingen vil fortsette og
at snøforholdene er betraktelig dårligere enn det som er normalt for årstiden.

Fylkesmannen ønsker ikke å forlenge åpning av løyper som ligger slik til at det kjøres delvis
på barmark for å nå høyere terreng med snødekke. I slike områder er det stor fare for at det
kan oppstå kjøreskader. Her har naturmangfoldloven $ 9 (føre-var-prinsippet) kommet til
anvendelse for å hindre at det oppstår skade på naturmangfoldet. En del løyper er forlenget,
særlig i høyereliggende områder, mens særlig sårbare områder er skjermet, iamfør
naturmangfoldloven SS I og 10. Naturmangfoldloven $$ 11 og 12 vurderes til ikke å være
relevante for denne saken.

Forskrift om forlenget åpning
Under står i alfabetisk rekkefølge de kommunene som har søkt om forlenget åpning, samt
Fylkesmannens vedtak for den enkelte kommune. Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby og
Kvalsund har trukket sine søknader.

Alta kommune
Tiloo med 8. mai:
2. Langfjordbotnløypa
3. Talvikløypa (unntatt Talvik - Bydalen)
4. Mattisdalløypa (unntatt Mattisdalen - Ongajavri)
5. Sturvann - Flomvann (unntatt Stuevann - Flomvann)
8. Stilla - Joatka
1 1. Stilla - Suoppatjávri
12. Nesvannet - Stabbursdalen
14. Deler av løypa, fra E6 ved Niibeloubbal- Suoppatjavri
15. Deler av løypa, Laukeng - Gjerdebakken

Alta kommune søkte opprinnelig om forlenget åpning av en del løyper til og med 17. mal Pà
grunn av mye snøsmelting den siste tiden har kommunen justert søknaden sin og stengt
flere av løypene som opprinnelig var omsøkt. Loppa kommune har ikke søkt for sin del av
Tappeluft - Rivarbukt, derfor utgår den. Fylkesmannen vurderer at en forlenget åpning til og
med 8. mai er forsvarlig.

Berlevåg kommune
Til oq 8. mai:
5. Fv. 890 Botndalen - Store Kløftvannet (stengt mellom Store Kløftvann til gammen)
6. Fv. 890 <Gamle kafeen>> til nedre Kirkehøydevannet (stengt derfra til gammen)

Løypene går stort sett iflellområder med gode snøforhold i normale år. På grunn av det
milde været har imidlertid snøsmeltingen kommet langt også i en delområder her.
Fylkesmannen vurderer imidlertid at en forlenget åpning til og med 8. mai er forsvarlig.

Båtsfjord kommune
Til åpnins av veq:
2. F¡a Rv. 891 til Oarddojávri
3. Fra Rv. 891 tilAdamsdalen
14. Fra hyttefeltet vest til Oarddojávri til hyttefelt øst for vannet

Løype 2 og deler av løype 3 går på vinterstengte veger høyt iterrenget. Her er det ingen fare
for skade på vegetasjon.
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Gamvik kommune
Til oq med 8. mai:
3. Rolfstokken - Rørvannet
4. Fra løype 3 til scooterbukta ved Nordre Stjernevann
5. Hjelpekorpshytta - Rolfstokken (løype 3)

De aktuelle løypene starter og går i flellområder hvor det normalt er mye snø langt utover
våren.

Karasjok kommune
Tiloq med 8. mai:
1 . Ássebákti-Gárdin-Molleöjohka-l e5jávri in kludert sideløype på leöjávri
4. Fra Öoavddatmohkki - Molleðjohka fjellstue - le5jávri

Løype 1 går de første kilometerne langs en barmarksløype, det samme gjelder til dels løype
4. Det er derfor liten fare for skader på vegetasjon ved å holde disse løypene åpne.
Kommunen skriver i søknaden at det er gode snøforhold i løypene. Etter at søknaden ble
sendt har det imidlertid vært høye temperaturer og økende snøsmelting. Det rapporteres om
generelt lite snø for årstiden på indre strøk. Kommunen har de siste dagene stengt løype 5, 9
og 15 som de opprinnelig hadde søkt forlenget åpning for. Fylkesmannen er også skeptisk til
å gi en forlenget åpning for løype 14 og 16, hvor det er mer usikre snøforhold og ingen
barmarksløype i starten.

Kautokeino kommune
Til oq med 8. mai:
17 . Fra parkeringsplassen like før tidligere Biedjovággi gruver over Lulit- og davit Lievlamas
til Mollejusoalgi, til reingjerdet v/Ráhpesjávri.
19. Fra Riksvei93 Mohkkejeaggi, over Mieroluohppu,Guohkkescorru - Geaðjávri.
20. Løype 20 Fra riksveg 93 v/ Mierojávri tettsted til Nieidda5johka, Buollán til løype 19.
21. Fra Riksvei 93, langs gamleveien til Stuoraoaivi.
22. Fra Stuoraoaivi over Hávgarahppat sør for Mihkkaljávri videre over Roggejavri- nord for
Njárgajávri - Soagnjojávri- nord for Vuoldejohka - Badjeluoppal, Juvri og Cârâjávri.

Kautokeino kommune søkte opprinnelig om forlenget åpning for en rekke løyper til
henholdsvis 18. og 22. mai. Kommunen skriver i søknaden at det er mye snø og at
snøsmeltingen vil gå sakte. Kommunen har senere justert søknaden noe. Den siste uka har
det vært høye temperaturer og snøsmeltingen har økt kraftig. lfølge SNO er det generelt lite
snø for årstiden i Kautokeino. Elver og bekker har begynt å gå opp, blant annet er det mange
farlige råker i Kautokeinoelva. Videre er det en del barflekker og nede i elvedalene er det
svært lite snø.

Etter det Fylkesmannen kjenner til er forholdene begynt å bli veldig dårlig sørover fra
Kautokeino. Fylkesmannen vil derfor ikke giforlenget åpning for løypene i dette området.
Videre går løypene 6, 7, I og 12 over store myrområder hvor forholdene fort blir dårlige.

Nordover fra Kautokeino rapporteres det om noe bedre snøforhold. Fylkesmannen vurderer
derfor at en forlenget åpning til og med 8. mai er forsvarlig i disse områdene.

Måsøy kommune
Tiloq med 8. mai:
1. Fra løypekryss løype 3 - løypekryss østre Labmejávri og til nordenden av vannet
2. Fra nordenden av Bakflordvann til løype 1 ved Labmejávri, inkludert avstikker til vestre
Labmejávri
3. Hele løypa
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4. Fra Østre Labmejávri til og med Store Havvannet (Stenges fra Lillefjord - Store
Havvannet)
12. Fra løypekryss mot løype 4 nord for Lille Havvannet til Oalanjávri

Løypene går ifjellområder med gode snøforhold. Kommunen har opplyst på telefon at
løypestarten for løype I i Krokelvdalen må stenges og det samme gjelder løype 4 med start i

Lillefjord. Med de endringene fra kommunen vurderes en forlenget åpning til 8. maitil å være
forsvarlig.

Porsanger kommune
Tiloq med 8. mai:
3. Fra Hatter bru til Øvre Fransvann

Reindrifta har gått i mot forlenget åpning av løype 14, 15, 19,20 og 30. Reinbeitedistrikt 14a
skriver at de er på plass i kalvingsområdet og områdene må ha minst mulig trafikk for å
unngå ferdsel i kalvingsflokken. For øvrig skriver distriktet at snøsmeltingen går fort og at det
er mye sørpe og barmark i løypene. Videre har kommunen stengt noen av de opprinnelig
omsøkte løypene. Løype 3 starter relativt høyt i terrenget og vurderes til å kunne være åpen
til og med 8. mai. Løypestart ved løype I er rapportert å være dårlig, derfor gis ikke løype 1

og 2 forlenget åpning.

Tana kommune
Til oq med 17. mai:
5. Deler av løypa - fra Sommervann til Flyvarden
7. lflordfjellet (fra Skarevannet til løype 8)
8. lflordfjellet (hele)

Til oq med 8. mai:
10a. Austertana (fra Riddovei til krysset for løype 13).
13b. Austertana (fra krysset ved løype 10 til kommunegrense Berlevåg)

De løypene som gis forlenget åpning iTana starter i fjellområder med gode snøforhold.
Løyper som starter lavere i terrenget og går mye i skog og myrområder gis ikke forlenget
åpning, dette gjelder Båtengløypa og Sirmaløypa. For øvrig har kommunen trukket søknaden
for løypene i Rustefjelbma og Boftsa på grunn av lite snø.

Kunngjøring
Fylkesmannen ber kommunene om å bekjentgjøre forlenget åpning i den enkelte kommune.
Fylkesmannen vil ikke kunngjøre vårt vedtak særskilt, da vi vurderer det slik at bekjentgjøring
i kommunene og på våre nettsider, sammen med pressedekning er tilstrekkelig kunngjøring.

Kart over skuterløyper i Finnmark finnes på www.n atlas.no

Med hilsen

Margareth W. Sundfør
seksjonsleder

Jan Erik Knutsen
overingeniør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og deffor uten underskrift
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Statens naturoppsyn Karasjok

Statens naturoppsyn Alta
Finnmark politidistrikt
Statens naturoppsyn Vadsø
Statens naturoppsyn Lakselv
Finnmark politidistrikt
Statens naturoppsyn
Kautokeino
Statens naturoppsyn Kirkenes
Statens naturoppsyn Tana

Finlandsvegen 37 I
Suomageidnu 37
Postboks 2237

Damsveien 1

Stabbursnes
Postboks 330
Postboks 102

Postboks 90
Tana Bru

9730 Karasjok

Alta
Kirkenes
Vadsø
INDRE BILLEFJORD
Hammerfest
Kautokeino

9508
9917
9815
9710
9615
9521

991 5
9845

KIRKENES
Tana


