Forskrift om snøskuterløyper, Kvænangen kommune, Troms og Finnmark
fylke
Hjemmelsgrunnlag

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) §4a

Dato:
Status:

03.11.2021
Vedtak i Kvænangen kommunestyre

§1

Formål
a) Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge
til rette for kjøring med snøskuter (beltemotorsykkel) i fastsatte og tilrettelagte løyper.

§2

Virkeområde
a) Forskriften gir bestemmelser om bruk av snøskuterløyper i Kvænangen kommune.
Bestemmelsene hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter.
(beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som ATV
med påsatte belter.
b) Løypenettet iht. løypekart består av følgende nummererte traséer:
Nr.
1

2

3

4

5

6

Løype
Burfjord sentrum
Burfjord sentrum – Slåtta – Kraftlaget
Løypa starter ved bensinstasjonen i Burfjord, krysser E6 og kv. 1011 Langbergveien før
løypa fortsetter langs privat vei, videre ut på traktorvei til Slåtta og frem til kryss med løype
nr. 2 Burfjorddalsløypa nord for kraftlagstomta.
Burfjorddalsløypa
Kraftlaget – Kåsen - Fiskevannet – Tverrskavelen - Alta grense (Holmvatna)
Starter ved kraftlaget og følger privat veg og kommunal veg kv. 1010 til Kåsen, videre ut på
skogsvei opp Burfjorddalen langs gammel gruvevei mot Middavarri, videre på dennes
sørside langs Gammeelva til Fiskevatnet og forbi Elvehumpen hvor den i kryss med
Storvatnløypa svinger mot øst, over Storelva og videre inn Tverrskavelen over
kommunegrensen til Holmvatna i Alta kommune.
Flintvatn- og Djupvatnløypa
Middavarri/Storsletta – Flintvatna – Djupvatnskaret – Djupvatnet – Langvatnet
Løypa springer ut fra Burfjorddalsløypa ved Middavarri og Storsletta, videre over Flintvatna
frem til Djupvatnskaret og kryss med Magnusløypa, videre opp Djupvatnskaret, over
Djupvatnet i sørlig retning og frem til Langvatnet.
Storelvvatnløypa
Storelva – Storelvvatnet – Austre Nikkevatnet – Djupvatnet
Løypa springer ut fra Burfjorddalsløypa fra kryss på østsiden av Storelva og følger
Storelvdalen, passerer vestsiden av Storelvvatnet, videre over Austre Nikkevatnet og frem
til Djupvatnet fra øst.
Badderløypa
Badderen – Gamvassbekken – Langvatnet
Løypa starter ved grustak i Badderskogen vest for Badderelva. Herfra følger den gammel
gruvevei langs Badderelva mot Sedars gruver, herfra videre til Gamvassbekken før løypa
dreier mot sørøst til Langvatnet.
Magnusløypa
Gamvassbekken – Djupvatnskaret
Springer ut fra Badderløypa i kryss like vest for Gamvassbekken. Løypa går mot øst frem til
kryss ved Djupvtnskaret hvor den møter Flintvatnløypa.
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Kjækanløypa
Kjækan – Vangen Gård – Elvedalen – Nedre Gamvatnet – Badderløypa kryss
Startpunkt og oppkjøring fra Kjækan i enden av Kjækanveien, løypa går mot Vangen gård og
følger gammel gruvevei langs Elvedalen vest for Kjækanelva til Nedre Gamvatnet. Herfra
østover skaret til den møter Badderløypa.
Bielvvannløypa
Langvatnet (Sorvošjávri) – Čuoigalanjavri – Bielvvannet (Loaccajavri)
Løypa går fra Langvatnet mot sør over Sørstraumen, Hárvesjávri og Gearbbetjávrrit før
løypa dreier mot øst og krysser nordsiden av Aslagajavri og Čuoigalanjavri før den når
kommunegrensen til Alta vest for Bilevvannet.
Baddervannsløypa
Langvatnet – Baddervatnet (Baddarjavri)
Løypa springer ut fra Bielvvannsløypa mot øst 500 meter sør for Langvatnet og følger langs
skogsveien frem til Baddervannet.
Polvatnløypa
Bieranovlláláhku – Polvatnet (Bollojávri)
Løypa springer ut fra Langfjordløypa i Alta kommune, går mot vest over kommunegrensen
til Kvænangen og inn til den vestlige enden av Polvatnet.
Alteidløypa
Storeng – Alteidet Løypa starter på gnr. 12 bnr. 56 ved kommunal veg kv. 1044 på Storeng, går videre mot øst,
krysser E6 i Storengeidet, så til Alteidet hvor den krysser Langdalselva og svinger inn på
skogsbilveg nr. 40 mot øst og følger denne til endes. Løypen går så i utmark frem til den
krysser kommunegrensen og fortsetter inn til Langfjordløypa i Alta kommune.
Kvænangsbotnløypa
Gardelvågmoen – Suoikkatveien – Småvatnan (Čorrojávrrit) – Lássajávri – Ábojávri - Stuora
Mollešjávri
Fra løypestart ved Gardelvågmoen følger løypa anleggsveien Suoikkatveien, gjennom tunnel
opp til Småvatnan, videre over Lássajávri, Ábojávri og til kommunegrensen med Nordreisa
nord for Stuora Mollešjávri.
Naviteidløypa
Gardelvågmoen – Sørfjordisen – Leirbukt – Mokkonainen – Naviteidet – Navitfoss camping
Løypa starter fra Gardelvågmoen startpunkt og følger traktorvei til Aboelva hvor løypa går
ut på elveisen, krysser Kvænangsbotnveien fv. 7968 under broen og følger sjøisen på
sørfjorden til Leirbukt hvor løypa krysser Toppelbuktveien kv. 1031 og fortsetter ut i utmark
til Mokkonainen og videre inn til Naviteidet hvor løypa krysser Kvænangsbotnveien fv. 7968
og fortsetter mot nord frem til Navitelva hvor løypa krysser Holmen og følger videre
elveisen ned til Navitfoss camping. fv. 7968 på Naviteidet er det en arm av løypen frem til
startpunkt for løype Naviteidet – Sáhppejávri.
Naviteidet – Sáhppejávri
Naviteidet – Sáhppejávri
Fra startpunkt i Naviteidet følger løypa «vinterveien» mot fjellet, krysser vannet og dreier
mot sør og følger Sappisdalen oppover til Sahppejávri hvor løypa ender på østsiden av
vannet.
Nordbotnløypa
Gardelvågmoen – Sørfjordisen – Nordbotnflata
Løypa går fra Gardelvågmoen startpunkt mot øst, krysser Kvænangsbotnveien fv. 7968 og
fortsetter ut på Sildneset ved Kvænangsbotn grendehus før løypa går ut på sjøisen, dreier
mot øst og runder Sirkastakka før den forlater sjøisen og ender ved campingen på
Bjørkenes.
Reinfjordløypa
Reinfjord – Reinfjorddalen – Olderfjord – Kanasdalen – Moders liv
Løypa starter på den kommunale vegen i Reinfjord kv. 1050 og følger denne til utmarka i
Reinfjorddalen- Løypa fortsetter gjennom Reinfjorddalen før den går inn i Olderfjord, først
på privat veg, så kommunal veg kv. 1051. Inne i Olderfjord er det en løyeavstikker til
Utsikten. I Olderfjordbotn deles også løypen, der østre del går gjennom Olderfjord mens
vestre del passerer over Buktevatnet, før løypene igjen samles i Kanasdalen, krysser
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§3

reingjerdet og går videre til Moders liv hvor den krysser kommunegrensen til Loppa
kommune.
Nersokkløypa
Reinfjorddalen – Nersokkvannan
Arm fra Reinfjordløypa, starter vest i Reinfjorddalen og går mot sør oppunder Heia, krysser
Nersokkelva og har endested på Nersokkvannan.
Bjørnvatnløypa
Kanasdalen – Bjørnvatna
Arm av Reinfjordløypa som går fra Kanasdalen mot nord til Bjørnvatna hvor den knyttes til
eksisterende løype i Loppa kommune.
Seglvik – Loppa grense
Seglvik – Loppa grense
Hjemmel for kjøring med snøskuter på kommunal veg kv. 1052 fra Seglvik havn til
kommunegrensen med Loppa når denne ikke brøytes vinterstid.
Løyper på Spildra
Kommunale veger på Spildra
Hjemmel for kjøring med snøskuter på kommunale veger på Spildra når disse ikke brøytes
vinterstid. Gjelder også gårdsveg fra Rappvika til Skardevågen ved Skaga.
Valan- og Meilandsløypa
Valan – Langvatnet – Meiland – Meilandsdalen – Storvatnet
Løypen starter på kommunal veg nord for Indre Valan og følger vegen gjennom Valan og
videre i utmark, over Langvatnet og frem til Meiland. I Valan har løypa avstikkere til
fergeleie, boliger på Neset og rekreasjon/utfartsplass mellom Torveberget og Haugan.
På Meiland runder løypa gnr. 49 bnr. 9 og fortsetter opp Meilandsdalen til Storvatnet.

Åpning og stenging av løypene
a) Ferdsel med snøskuter langs løypene etter denne forskrift er kun tillatt på snødekt mark, når
løypene er entydig merket i terrenget, og kommunen har kunngjort at løypene er merket og
åpnet for sesongen. Dersom løypen ikke er merket, er den stengt.
b) Tidspunkt for åpning og stenging skal kunngjøres på kommunens hjemmesider.
c) Kommunen kan stenge hele eller deler av løypene grunnet hensyn til sikkerhet for de som
kjører og andre eller hvis det foreligger annen begrunnet hensiktsmessig årsak til stenging.
d) Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene med umiddelbar virkning etter
anmodning fra reindriften grunnet reindriftsforhold.
e) Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet med umiddelbar virkning dersom
bestemmelsene gitt i denne forskrift ikke overholdes eller at det oppstår forhold som gjør
dette nødvendig.
f) Løypene kan tidligst åpne 1. desember og stenges senest 5. mai

§4

Skilting og merking
a) Løypene skal merkes entydig i terrenget. Løypestart og løypeslutt skal merkes tydelig.
b) Over åskammer og der hvor det er liten, eller ingen sikt kan løypen deles inn i 2 kjørefelt.
c) Kjørefart maks. 20 km/t skal skiltes for følgende strekning:
Nr. Løype
Strekning
1
Burfjord sentrum Fra startpunkt i sentrum til jordekant ved Slåtta (gnr. 13 bnr. 4)
2
Burfjorddalsløypa Kommunal veg Kv. 1010 frem til siste avkjørsel v/ driftsbygning
på gnr. 14 bnr. 2
Kommunen kan hvis det er hensiktsmessig regulere / skilte nedsatt fartsgrense i løypene på
øvrige strekninger hvis det oppstår særskilt behov for nedsatt fart.
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d) Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper ved sesongslutt.
e) Løypedrifter skal merke områder med skredfare, åpne råker i vassdrag, løypekryss,
vanskelige områder og strekninger med redusert hastighet.

§5

Bruk av løypene
a) All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt, for å unngå skade og ulemper for
naturmiljøet og mennesker.
b) For kjøring i løypene gjelder normalt de nasjonale bestemmelsene for hastighet etter
vegtrafikkloven og forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for
alminnelig ferdsel.

§6

Stopp og rasting utenfor snøskuterløypene
a) Rasting utenfor løypen under skoggrensen er ikke tillatt.
Stopp i trasen under skoggrensen skal foregå i løypens umiddelbare nærhet på egnet
oversiktlig sted som ikke medfører fare.
b) Områder tillatt for rasting er angitt som rastesoner i løypekartet.
c) På snaufjellet er rasting tillatt inntil 300 meter til begge sider for løypen
Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting.
Parallellkjøring ut langs løypene er ikke tillatt.
d) Kjøring ut av løypa til bebyggelse langs løyper til eller mellom vegløse bygder inntil 300
meter fra løypa er tillatt såfremt det er i ærend og grunneier har gitt tillatelse.
Bestemmelsen gjelder kun følgende løyper:
Nr.
16
19
20
21

§7

Løype
Reinfjordløypa
Seglvik – Loppa grense
Løyper på Spildra
Valan- og Meilandsløypa

Rasting på islagte vann
Det åpnes for kjøring ut av løypene for rasting og isfiske på islagte vann angitt som rastsoner
i løypekartet. Rasting på regulerte vann langs Kvænangsbotnløypa reguleres av kraftverket
og tillates kun i tråd med kraftverkets merking.
Følgende vann åpnes for rasting:
Nr. Løype
2
Burfjorddalsløypa

4

Flintvatn- og
Djupvatnløypa
Storelvvatnløypa

8

Bielvvannløypa

3

Vann
Fiskevatnet / Mittajávri
Flintvatna / Ráššavuolesjávri
Djupvatnet / Nihkejávri

moh. (NN54)
430
553 og 550
571

Storelvvatnet / Govdajávri
Austre Nikkevatnet / Nihkeluobbaljávri
Vestre Nikkevatnet / Nihkeluobbalat 651
moh.
Langvatnet / Sorvošjávri 508 moh.

632
674
651
508
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§8

Ribatjávri 518 moh.
Brottvatna / Ruossavákkejávrrit

518

Fjerde Brottvann

504

Femte Brottvatn
512
Langbrottvannet / Givrejávri
505
Gearbbetjávrrit / Homvatnan
Første Holmvann
548
Andre Holmvann
552
Tredje Holmvann
561
Fjerde Homvann
562
Čuoigalanluoppal
561
Ásllagajávri
561
Čuoigalanjavri
580
Cekkešlágojávri / Lássesjávri
624
Ceggeslagujavri
622
Baddervannsløypa
Baddervatnet / Báttárjávri
557
Polvatnløypa
Polvatnet / Bollojávri
583
Kvænangsbotnløypa Njárgajávri
824
Kraftverket gir føringer for rasting på regulerte vann langs Kvænangsbotnløypa
Naviteidet Sáhppejávri
421
Sáhppejávri
Reinfjordløypa
Olderfjordvannet
29
Buktevatnet
10
Nersokkløypa
Nersokkvannan
423 og 457
Valan- og
Storvatnet
281
Meilandsløypa
Jenselivatnet
113
Skardvatnet
72
Laksvatnet
61

Brukerbetaling
Kvænangen kommune kan innføre brukerbetaling for å dekke utgifter til drift av
snøskuterløypene.

§9

Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft straks og opphever samtidig FOR-2007-03-14-410 Forskrift om
snøskuterløyper, Kvænangen kommune, Troms.
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