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Forord 

Rapporten er en beskrivelse av Lyngen kommunes prosess for konvertering av forskrift 

om snøskuterløyper til gjeldende regelverk hjemlet i lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag (motorferdselloven) §4a.  

Lyngen er en av komunene i Nord-Troms som gjenom mange år har hatt løyper fastsatt 

av Fylkesmanenn med hjemmel i motorferdselloven §5 tredje ledd, som er en særregel 

for kommunene i Nord-Troms og Finnamrk. Løypene skal nå vurderes med sikte på 

vedtak etter det nye regelverket som fulgte ved endring av motorferdselloven 19.06.2015.  

Skuterløypene i Lyngen kommune er lokalisert med utspring fra bygdene Nord-Lenangen, 

Svensby og kommunesenteret Lyngseidet.  

Sweco Norge AS er engasjert i arbidet med å bistå i utredningen av hensynene 

kommunen plikter å ta slik det er beskrevet i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

og på islagte vassdrag (motorferdselforskriften) §4a. Lyngen kommune er gjennom 

prosessen ansvarlige for saksgangen som følger forvaltningsloven kapittel VII og 

dialogen opp mot grunneierne.  

De presenterte utredningene er med på å danne grunnlag for kommunens vedtak om 

videreføing av snøskuterløyper under gjeldende hjemmelsgrunnlag. 

Intensjonen bak arbeidet er å legge til rette for videreføring av dagens tilbud med 

snøskuterløyper innenfor rammene av nytt regelverk.  

Gjennom prosessen tas det høyde for visse justeringer av løypetraseene for å ivareta de 

hensynene kommunen plikter å ta.  

Forslaget til lokal forskrift omfatter et løypenett på 57 km.   

Beslutningsgrunnlaget sendes på høring og saken søkes så godt som mulig belyst for 

berørte partrer, interessenter og innbyggerne forøvrig.    

Saksgrunnlaget er sammensatt av følgende dokumenter: 

1. Forskrift om snøskuterløyper (bestemmelser om bruk) 

2. Kart over løyper 

3. Beskrivelse av forkriftsprosess og utredninger 

Det har blitt foretatt annonsering og kommunikasjon med grunneiere og andre berørte 

parter i saken. Beslutningsgrunnlaget med tilhørende dokumenter er utarbeidet av Sweco 

Norge AS i samarbeid med Lyngen kommune.   

Saken legges ut til  høring og offentlig ettersyn. 

Innpill må merkes sak 2015/2214  og sendes til: 

Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet eller på E-post til:  

post@lyngen.kommune.no 
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1 Om fastsettelse av snøskuterløyper etter §4a 

 Hjemmel i lov og forskrift  

Kommunene har gjennom bestemmelser i lov og forskrift fått myndighet til å etablere løyper for 
kjøring med snøskuter på vinterføre i fastsatte løyper.  

Iht. motorferdsellovens §1 er lovens formål å «ut fra et samfunnsmessig helhetshensyn å 
regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme 
trivselen.»  

Av lovens forarbeider fremgår det at begrepet naturmiljø skal forstås i videste betydning.  
Det omfatter både naturlandskap med mark, planteliv, dyreliv og andre miljøverdier som ren luft, 
rent vann, landskap samt stillhet og ro. Formuleringen «fremme trivselen» innebærer at loven 
også tar sikte på å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser. 

Vedtak om snøskuterløyper medfører disponering av areal, stedvis over lange strekninger som 
kan berøre ulike interesser innenfor influensområdet. Samtidig er løyper også ofte med på å 
skape ringvirkninger for lokal handels- og næringsstand i lokalmiljøene rundt startpunkter.  

Gjennom endring av motorferdselloven 19. juni 2015 ble alle landets kommuner på nærmere 
vilkår gitt hjemmel til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring gjennom 
motorferdselloven §4a.  
 

 Konvertering av løyper i Nord-Troms og Finnmark 

Frem til lovendringen har adgangen til fornøyelseskjøring på snøskuter med unntak av 
kommunene i Nord-Troms og Finnmark stort sett vært knyttet til prøveprosjekter.  

Kommunene i Nord-Troms og Finnmark ble ved lovendringen gitt en frist på 6 år, frem til 19. juni 
2021 til å konvertere sine løyper og fastsette disse i tråd med gjeldende nytt regelverk.   

Lyngen kommune søker i denne forbindelse gjeldende forskrift om snøskuterløyper 

(09.01.2007) konvertert til nytt regelverk og har åpnet en forskriftsprosess som tar utgangspunkt 

i videreføring av eksisterende løyper.  

Gjennom utredningen har Sweco Norge AS tatt utgangspunkt i saksbehandlingsreglene angitt i 

motorferdselforskriften §4a og utdypninger vedr. konvertering i Miljødirektoratets brev av 

22.09.2017 «Videreføring av eksisterende snøskuterløyper – krav og veiledning til utredning og 

prosess».  

Kommunene vedtar løyper med hjemmel i motorferdselloven §4a. Forskriftprosessen og 

utredninger i forkant av vedtaket gjøres etter reglene i motorferdselforskriften §4a.  

Lovverket som gir adgang til etablering av løypene baserer seg fullt og helt på en åpen 

planleggingsprosess der dialog, medvirkning og enighet på tvers av ulike interessefelt er 

nødvendig å oppnå for at kommunene oppfyller vilkårene for fastsettelse av løyper.    

Hvordan dette stiller seg i forhold til konvertering av eksisterende løyper vil i større grad 

avhenge av erfaring og kunnskap om interesseforhold og mulige konflikter knyttet til hensynene 

som motorferdselforskriften §4a skal ivareta.   
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 Forutsetninger 

1.3.1 Medvirkning og prosess 

Gjennom konverteringsprosessen stilles det forventinger til at kommunen legger til rette for 
dialog med berørte parter, involvering av interessenter, samarbeid, offentlighet og informasjon.   

Kommunen må finne løsninger slik at det så langt det er mulig unngås interessekonflikter. 

Løypenes virkninger for influensområdet må utredes og saken må sendes på høring før det kan 
treffes vedtak om snøskuterløyper.  

- Grunneiere må ha gitt samtykke 
- Avklaring og dialog med reindriftsnæringen 
- Vurdere løypene mot kartlagte og verdsatte friluftslivsområder 
- Vurdering mot naturmangfoldloven samt kulturminner og kulturmiljø 
- Vurdere løypenes virkning for naturmangfoldet  
- Støy mot bolig- og hytteområder iht. angitte minsteavstander 
- Sikkerheten for de som kjører og andre (ROS) 
- Skredfare 
- Landskaps- og kjøreforhold 
 

1.3.2 Generelt om utredningen 

Selv om motorferdselforskriften §4a åpner for motorisert ferdsel til fornøyelsesformål, er det 

fortsatt et mål å begrense motorferdsel mest mulig. Motorferdselloven gjelder fortsatt for all 

annen ferdsel i utmark og på vassdrag. Det gis ikke tillatelse til etablering av løyper for ATV eller 

andre motoriserte kjøretøy bortsett fra snøskuter. I sentrale områder for kalving og flytting av 

rein skal løypene være stengt etter 25. april. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, men 

mindre tiltak som små bruer eller klopper der hvor det er nødvendig for å ivareta sikkerheten 

defineres ikke som terrenginngrep. 

Løypene kan ikke legges i verneområder eller forslåtte verneområder. Kommunen kan ikke 

dispensere eller på en annen måte gjøre unntak fra bestemmelsene om snøskuterløyper som 

den har vedtatt. Løypene vil ikke være dispensasjonsgrunnlag for hyttekjøring el.     

Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel legges 

til grunn for kjøring i løypene. Lyngen kommune har ingen vegstrekninger åpne for 

snøskuterkjøring. 
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1.3.3 Mulighet til å klage på kommunens vedtak  

Kommunestyrets vedtak kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i 
løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt samt organisasjoner hvis 
interesser blir berørt av snøskuterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale 
organer. Muligheten til å klage på kommunens vedtak om snøskuterløyper følger av 
motorferdselforskriften §4a åttende ledd. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder. Fristen for å 
klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende 
part. 
 

1.3.4 Opphevelse av forskriften  

Den lokale forskriften om snøskuterløyper kan og bør oppheves når det ikke lenger er behov for 

den eller når eldre forskrift erstattes av en ny. Hvis hjemmelsloven eller den aktuelle 

hjemmelsbestemmelsen oppheves bør også den kommunale forskriften oppheves. Forskrifter 

oppheves på samme måte som de fastsettes.   

 

1.3.5 Overtredelse av forskriften 

Gjennom evalueringen av tidsbegrenset forsøksprosjekt med isfiskeløyper igangsatt av 

Fylkesmannen i Troms med siktemål på å redusere omfanget ulovlig kjøring beskrevet i 

Miljødirektoratets DN Rapport 2007-3 konkluderes det med at forsøksordningen ikke hadde ført 

til nedgang i ulovlig kjøring.    

Overtredelser knyttes i hovedsak til kjøring som strider med rammene kommunen har satt 

gjennom bestemmelsene om bruk av løypene.  

Ut fra erfaringer fra andre kommuner som har fastsatt løyper etter motorferdselforskriften §4a er 

ulovlig kjøring ut fra løypene en varierende utfordring. Det er av stor betydning at kommunene 

definerer en tydelig toleransegrense mht. virkemidlene som er tilgjengelige. 

Politiet og Statens naturoppsyn (SNO) er kontrollmyndigheter.  

Kommunens virkemiddel er anmeldelse av ulovlige forhold og stenging av løypenettet. 
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2 Bakgrunn 

 Sakens foranliggende 

Løypene i Lyngen er trekkplaster for både lokale og tilreisende. Flere aktører benytter løypene 

til næringsvirksomhet ved å tilby aktiviteter som snøskutersafari, og opplevelser som bla. 

nordlysturer. Løypene er også viktige for lokale bedrifter som driver salg eller reparasjon av 

snøskutere. Løypene har vært viktige i lokal næringssammenheng og bidrar til frivillig 

engasjement blant skuterforeningene som er med på den daglige driften med merking og 

preparering av løypene. 

 

 Rammer for utredningen 

Lyngen kommune har fastsatt rammene for utredning til å gjelde videreføring av eksisterende 
løypenett med muligheter for utredning av forslag til endring og mindre utvidelse av de 
gjeldende løypene.  

Kommunene har gjennom bestemmelser i lov og forskrift fått myndighet til å etablere løyper for 
kjøring med snøskuter på vinterføre i fastsatte løyper. Vedtak om løyper medfører disponering 
av areal, stedvis over lange strekninger som kan berøre flere motstridende interesser, spesielt 
gjennom vinteren.  

I dette tilfellet har Lyngen kommune åpnet en prosess som tar utgangspunkt i videreføring av 
eksisterende løypenett. I den sammenheng sees også utredningene i lys av Miljødirektoratets 
brev til kommunene i Nord-Troms og Finnmark datert 22.09.2017 – «Videreføring av 
eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess», hvor intensjonen er 
å avklare interessemotsetninger som skapes av bruken i eksisterende løyper og vurdere 
løypene opp mot ny informasjon som har tilkommet etter forrige vedtak om skuterløyper.   

Lyngen kommune har gitt rom for utredning av moderate tilføyinger og endring av traseene der 
hvor det er hensiktsmessig. Det har ikke tilkommet forlag om løyper utenfor de geografiske 
områdene som allerede har skuterløyer.  

I 2009 kom naturmangfoldloven som stiller krav om vurderinger etter §§ 8 – 12. Det kan også ha 
kommet til ny kunnskap og registreringer, for eksempel om fjellrev, rovfugler eller andre sårbare 
arter. Derfor legger man til grunn at kunnskapsgrunnlaget for vurderingene som ble foretatt ved 
siste fastsettelse kan ha forandret seg.  
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3 Utredningsgrunnlag 

 Gjeldende løypers lokalisering  

Løypene er lokalisert på tre forskjellige 

geografiske steder i Lyngen kommune i 

Troms og Finnmark fylke.   

En løype er anlagt ved kommunesenteret 

Lyngseidet, den andre ved bygda Svensby 

som har fergeforbindelse til Breivikeidet 

(korteste veg til Tromsø) og den tredje og 

lengste løypen i Nord-Lenangen, nord i 

kommunen. Alle løypene er lokalisert på 

nordre del av Lyngenhalvøya. 

Løypene er ikke knyttet sammen og går for 

det meste i lavlandet og dels inn i, og 

oppunder de majestetiske lyngsalpene som 

er en av Tromsø-regionens mest populære 

turistattraksjoner for skikjøring, og friluftsliv.     

Følgende løyper kan åpnes for kjøring i tråd 

med gjeldende forskrift om snøskuterløyper: 

1 Båtnes – Straumen – Raudtindvatnet 

2 Båtnes – gnr./bnr. 112/45 i Sør-

Lenangen 

3 Løype opp Vassdalen 

4 Løype til Hamnes over Stakkemyra 

5 Svensby – Jægervassbotn, med 

sidegrein til Trollvatnet 

6 Nord-Lenangen – Vákkas 

7 Storsteinnes til eksisterende løype 

vest for Trollvatnet 

8 Storsteinnes til eksisterende løype 

vest for Trollvatnet 

9 Lyngseidet – Rottenvikvatn 

 

 

  

Figur 1: Gjeldende løypers lokalisering



  

   

 
 

9(72) 
 

  

 

 Gjeldende forskrift FOR-2007-01-09-36 

Gjeldende forskrift åpner for kjøring i løy 
 
Båtnes – Straumen – Raudtindvatnet 

Snøscooterløypa starter fra Båtnes og følger lia nordover før den svinger mot øst til 
Straumen/Reinbakken, og videre sørover før den går ned på sjøisen før Grasbergneset og fra 
sjøisen via Nordlenangsbotn til nordbredden av Raudtindvatnet (= nedre Rundtindvatnet). 

Båtnes – gnr./bnr. 112/45 i Sør-Lenangen 
Snøscooterløypa starter fra Båtnes og følger lia sørover langs Sør-Lenangen, hovedsakelig i 
60-100 meters høyde. Løypa stopper ved gnr./bnr. 112/45. 

Løype opp Vassdalen 

Snøscooterløypa tar av fra Raudtindløypa 180 moh., går mot vest/nordvest til den møter 
Mellaelva, og følger Mellaelva oppover. Løypa passerer nordenden av nedre Vassdalsvatn og 
går sør for de øvre Vassdalsvatnan. Løypa går gjennom Vassdalsskardet, og ender sør for 
skardet, ca. 600 moh. 

Løype til Hamnes over Stakkemyra 

Løypa tar av fra Raudtindløypas nordligste punkt, passerer vestsiden av Stakkemyra, for 
deretter å følge parallelt med hovedveien til den møter vegen som går ned til Hamnes. Fra 
Krysset går løypa over vegen og ned til havna på Hamnes. 

Svensby – Jægervassbotn, med sidegrein til Trollvatnet 

Snøscooterløypa går langs Storåsvegen (skogsveg) fra fylkesveg 312 på Svensby til grensen 
mellom eiendommene 123/8 og 123/11 øst for Storåsen. Derfra ca. 100 meter østover langs 
grenseveg, videre ca. 400 meter nordover langs myr til eiendommen 123/7, krysser 
Trollvasselva østover, derfra ca. 500 meter nordover langs myr, krysser Trollvasselva over til 
elvas vestside og ender på eiendommen 121/2, i en avstand av ca. 200 meter fra Jægervatnet 
leirskole. 

Sidegreina starter ved snuplassen på Storåsvegen, ca. 2 km fra fylkesveg 312. Derfra går løypa 
østover til Trollvasselvas utløp fra Trollvatnet. 

Nord-Lenangen – Vákkas 
Løypa starter fra Raudtindløypa ved Vassdalselva i Nordlenangsbotn, følger vest for Botnelva til 
Nedrevatnet, Øvrevatnet og til endepunkt øst for høyde 293 i botn av dalen. 

Storsteinnes til eksisterende løype vest for Trollvatnet 

Løypa starter ved avkjøringen til tomt 91/11 på Storsteinnes. Den vil knyttes sammen med 
eksisterende skuterløype, som har startpunkt ved parkeringsplassen til Gamslett 
bygdemuseum. Sammenknytningen til eksisterende løype vil være på myra vest for Trollvatnet. 

Lyngseidet – Rottenvikvatn 

Løypa starter bak Lyngenhallen, går opp bak kirkegården, vest for alpinbakken og følger 
eksisterende skogsbilveg opp til Eidenasen, derfra over Langvatn og til Rottenvikvatn. Løypa 
stopper ved den sørligste enden av Rottenvikvatn.  
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 Arealbruk og påvirkning 

Løyper kan kun etableres på bærende snølag. Arealbruken utgjør flaten som dekkes av 
snøskuterløypen på snø samt tilhørende arealer i forbindelse med av/på-lasting av snøskutere 
samt arealer til rasting, løypemerking og skilting. Parkerings- og oppstillingsplasser for biler med 
tilhengere inngår også i løypenes infrastruktur. 

Løypene i Lyngen berører viktige og svært viktige friluftslivsområder kartlagt etter 
Miljødirektoratets veileder M98-2013. Eksisterende løype «Båtnes-Straumen-Rødtindvatn» i 
Nord-Lenangen går et stykke inn i Lyngsalpan landskapsvernområde.   

Lyngen-området brukes mye av tilreisende, både sommer og vinterstid. Lyngasalpan er med sitt 
karakteristiske landskap og nærheten til Tromsø et populært friluftslivsmål for tilreisende.  

Snøskuterløyper fører ikke til bruk av naturressurser, men kan medføre lokale belastninger på 
området i form av forurensing fra snøskutere som brukes i løypene.  
Støy er en faktor som kan skape forstyrrelser for dyrelivet samt mennesker som bor, har hytte 
eller oppholder seg i influensområdene. Det kan skape virkninger for utøvelse av tradisjonelt 
vinterfriluftsliv i områder hvor naturen brukes til dette. Løypene ligger for det meste utenfor 
inngrepsfri natur.  

Følsomheten for støy kan variere og det er vanskelig å fastlegge en grenseverdi som garanterer 
mot helseskader for mennesker eller tydelig definerer virkningene for dyrelivet. 
Minsteavstandene i miljødirektoratets veileder for støy og planlegging av snøskuterløyper dat. 
10.01.2018 legges til grunn for behandlingen av løypeforslagene.  

Bruken i faste løyper kan skape virkninger for reindriften hvis området utgjør et bruksgrunnlag i 
fremtidig perspektiv, brukes til vinterbeite på nåværende tidspunkt, eller at kjøring i løypene 
gjennom terrenget kan medføre forstyrrelser som leder reinen bort fra naturlige oppholds- og 
beitearealer. Lyngen kommune har ikke vinterbeiter, men det er viktig at reinen gis ro i den 
viktige tiden før kalving. 

Skuterløypen fra Engens i Nord-Lenangen krysser på et sted fylkesveg. Statens vegvesen stiller 
krav til utforming og frisikt i krysningspunktet på bakgrunn av veilederen «Snøscooter». 
 
 

 Bruken av løypene i samfunnsmessig perspektiv 

Løypene er åpne for alle brukergrupper og nyttes av både lokale brukere og tilreisende.  

Nærheten til Tromsø gjør løypene svært aktuelle for opplevelsesturisme. De fleste aktørene er 

lokale, og avhengige av løypene i Lyngen kommune for å ha et stabilt kundegrunnlag. Dette 

bidrar sammen med fritidskjøringen at man på større utfartsdager opplever høy intensitet og 

mye kjøring i løypene. Samtidig bidrar løypene til engasjement i skuterforeningen som står for 

merking og vedlikehold av løypene gjennom sesongen. Det forekommer årlig flere ski- og 

skredulykker i Lyngsalpene. Skuterløypene er viktige fremkomstveger for redningstjenester og 

nødetater. Norsk folkehjelp har en beredskapsstasjon ved Lenangen skole. Herfra er det 1,8 km 

frem til skuterløypen i Nord-Lenangen og dens endepunkt ved gnr. 112 bnr. 45. Ved utrykning 

benytter folkehjelpen skuterløypen så langt det er mulig, da løypene er preparert, lette og raske 

å ferdes i.  
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 Samfunnsmessige forhold 

- Løypene er en viktig akselerator for frivillig engasjement i skuteforeningen.  

- Løypene er med på å dekke et rekreasjonsbehov og bidrar til opprettholdelse av 

kundegrunnlaget for en del av den lokale næringsstanden. I mindre lokalmiljø er dette 

spesielt reiselivsbedrifter som tilbyr snøskuterturer, verksteder som reparer motorkjøretøy 

samt dagligvarebutikker, campingplasser og drivstoffstasjoner.  

- Nytteverdien av snøskuterkjøring til rekreasjonsformål er normalt størst i de nordligste 

delene av landet hvor vinteren er lang og det er vanlig med store snømengder. Bruken av 

snøscootere er derfor utbredt både til nyttekjøring og fornøyelseskjøring.  

- Løypene bidrar til opprettholdelse av bedrifter lokalt og i regionen, grobunn for frivillig 

engasjement og økt trivsel blant brukerne. Skuterløyper skaper likevel store 

interessemotsetninger. Kjøring i løypene bidrar til forstyrrelser for både dyreliv og friluftsliv. 

Reindriften berøres også i den grad løyper ikke stenges før reindriften ankommer Lyngen 

for vår- og sommerbeite. Lyngen kommune har svært viktige områder for friluftsliv hvor 

løypene går i grenselandet til Lyngsalpan landskapsvernområde, og lengst nord i 

Landskapsvernområdet går løypene inn i deler av verneområdet.  
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 Vurdering mot forskrift om KU 

Kommunale planer, og private og offentlige tiltak og virksomheter medfører som regel 

forandringer i befolkningens omgivelser. Enten slike forandringer blir påført folk, eller folk 

oppsøker dem, er det både riktig og viktig å redegjøre for hvilke forandringer som er 

sannsynlige, og hva disse kan bety.  

Snøskuterløyper innebærer disponering av areal til et formål som berører flere interessefelt over 

et stort geografisk område, spesielt reindrift, friluftsliv og naturmangfold, men også boliger og 

hytter.   

Negative virkninger vil primært skapes av kjøring i løypene vinterstid. Virkningene for resten av 

sesongen vil normalt ikke medføre betydelige konsekvenser utenfor vintersesongen. 
 
Sjekkliste for KU  

 Plantype Ja Nei 

§6 a Regional plan etter plan- og bygningsloven  x 

 Kommuneplanens arealdel  x 

 Kommunedelplan  x 

 Områderegulering  x 

 Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og 
bygningsloven. 

 x 

b Reguleringsplan etter plan- og bygningsloven som for tiltak i vedlegg I.   x 

 Tiltaket er konsekvensutredet i tidligere plan  x 

c Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover en plan- og 
bygningsloven  

 x 

§7 a Tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller 
vassdragsreguleringsloven 

 x 

b Planer og tiltak etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i 
vedlegg I og II og som vedtas av et departement  

 x 

 Planer og programmer etter andre lover etter tiltak i vedlegg I og II som 
vedtas av et departement 

 x 

§8 a Reguleringsplan for tiltak i vedlegg II  x 

b Tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og 
bygningsloven 

 x 

 

Konklusjon til KU vurdering 

Temaene som kommunen plikter å utrede jf. motorferdselforskriften §4a sammen med forhold 
som er funnet relevante å ta med dekkes i tilstrekkelig grad av kravene til utredning jf. 
motorferdselforskriften §4a med kravet til vurdering iht. NML §§ 8-12 samt kravet til prosess 
etter forvaltningsloven kapittel VII. 

Utredningsplikten dekkes av regelverket som følger av lovhjemmelen. Samtidig kan løyper 
reverseres uten større synlige spor etter en eventuell avvikling.  
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Løypene er en kjøreveg for beltemotorsykkel på snødekt mark hvor de største konsekvensene 

primært knyttes til støy, hardpakking av snø og ulykker hvor beltemotorsykkel er involvert.   

Virkningene relaterer seg også i stor grad til hvordan føreren håndterer kjøretøyet. 

Planlegging og utredning av snøskuterløyper jf. motorferdselloven §4a med tilhørende forskrift 

faller ikke inn under KU-plikt. Temaer som kunne vært aktuelle for KU dekkes av reglene for 

behandling av snøskuterløyper etter nasjonal motorferdselforskrift §4a. 

Det knyttes forventninger til at kommunen tilrettelegger for en hensiktsmessig bruk slik at det 

skapes en rasjonell balansegang som bidrar til å dempe interessemotsetninger og miljømessig 

belastning, men likevel legger til rette for skuterløyper som i størrelse og omfang er dekkende 

for å ivareta et helhetlig løypesystem som er til gagn for rekreasjon, turisme, lokale 

næringsaktører og frivillig engasjement i skuterforeningene.    

 

 
 Forventninger til kommunen 

Samtidig med dette arbeidet pågår er det åpnet prosesser for åpning av nye løyper og 

videreføring av gjeldende løyper flere andre steder i Troms og Finnmark fylke.  

Bruken i sammenliknbare naboland som Sverige og Finland der det er tillatt med fritidskjøring 

med snøskuter i en eller annen form skaper også forventninger til at kommunen fortsetter å 

legge til rette for snøskuterløyper. 

Kommunen må ivareta interesser som reindrift, jordbruk og skogbruk. Som 

forurensningsmyndighet er det også knyttet forventninger til at kommunen ikke tillater 

motorferdsel som kan føre til forurensning av drikkevannskilder som kan følge fra bruk både 

direkte ved vannkilden eller via tilsig fra løypesporet. Drikkevannskilder kan være brønner, 

inntak fra elver og bekker eller oppkom som ikke er registrerte. Her er det viktig at grunneierne, 

gjerne gjennom grunneieravtalen gjøres oppmerksom på hensynet slik at kommunen kan få 

informasjon som gjør det mulig å lokalisere drikkevannskilder som kan bli berørt av løypene.  

 Brukergrupper som pr. i dag nytter området til andre friluftslivsformål som opplever negative 

virkninger fra bruken i løypene søkes ivaretatt gjennom dialog og muligheter til å uttale seg til 

oppstartvarselet og under høringen. Lyngen kommune har stått for GPS sporing og 

prosjektledelse. Skutermiljøet har bidratt med lokalkunnskap og informasjon. Løypene i Lyngen 

er svært populære og mye brukt av reiselivsbedrifter.  

Det er dermed grunn til å tro at forventningene til avklaringer i forskriftprosessen både blant 

ulike interessegrupper, innbyggerne og sektormyndighetene er høye.  
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4 Forskriftsprosess 

 Forutsetninger  

4.1.1 Rollefordeling utreding/prosess 

Lyngen kommune leder prosessen og har involvert Sweco Norge AS i arbeidet med utredninger 

og vurderinger knytet til forskriftsarbeidet med utferdigelse av forskrift. 

 

4.1.2 Forventninger fra nasjonalt og regionalt hold  

Kommunes mulighet til å gjøre vedtak om snøskuterløyper med kart over løypenett er en direkte 

konsekvens av Stortingets vedtak av ny lov om motorferdsel i utmark den 19.06.2015. Gjennom 

lovendringen ble også særreglene for kommunene i Nord-Troms og Finnmark fjernet og disse 

kommunene gitt en frist på 6 år til å konvertere sine løyper til det nye regelverket. 

 

4.1.3 Forskriftsprosessen ved konvertering av løyper  

Miljødirektoratet har i brev av 22.09.2017 «Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav 

og veiledning til utredning og prosess» redegjort for kravene til utredning og veiledning til 

prosess for videreføring av løyper i Nord-Troms og Finnmark.  

Generelt gjelder de samme kravene til prosess for videreføring av løyper som for fastsettelse av 

nye løyper. I kommuner som Lyngen hvor det har vært løyper i mange år vil 

interessemotsetninger og virkinger kunne synliggjøres basert på erfaringsgrunnlaget som 

kommunene har med de eksisterende løypene.  

Likevel må vurderingene gjøres på nytt siden det gjennom årenes løp kan ha tilkommet ny 

informasjon som må tas med i beslutningsgrunnlaget.  

Gjennom forskriftprosessen har kommunen også mulighet til å vurdere både mindre og mer 

omfattende endringer av løypenettet. Miljødirektoratet sier i brevet av 22.09.2017 at kommuner 

med planer om utvidelse av løypenett bes samkjøre prosessene slik at man lettere kan vurdere 

samlet belastning jf. NML §§ 8-12.  

 

4.1.4 Aktiv medvirkning 

Flere enkeltpersoner, lag foreningen og organisasjoner har medvirket aktivt i sammenheng med 
fremskaffelse av grunnlagsmaterialet. Sweco Norge AS har sammen med Lyngen kommune i 
tidligfase etablert dialog for å avklare status for eksisterende løyper og forutsetninger for 
konverteringsprosessen. Løypene i Lyngen kommune har eksistert fra 1980-tallet og er i den 
sammenheng godt etablert i lokalmiljøet. Løypene er spesielt viktige for kommunens 
reiselivsnæring og frivillighet i skuterforeningen på tvers av aldersgrupper og lokalmiljøene i 
kommunen. Snøskuterforeningen har sammen med grunneierlaget på Svensby bidratt aktivt i 
planleggingsfasen. 

Løypene kan ha uheldige virkninger for f.eks. naturmangfoldet, friluftsliv og reindrift samt støy 
mot bolig- og hytteområder. Fra nasjonalt og regionalt hold forutsettes det at kommunene skal 
bidra til å ivareta disse hensynene.  



  

   

 
 

15(72) 
 

  

 

4.1.5 Grunneiers samtykke 

Motorferdselforskriften §4a sjuende ledd sier: Kommunen kan ikke treffe vedtak om 

snøscooterløyper over en eiendom før grunneier har samtykket. Det betyr f. eks at et sameie 

eller en eiendom med flere hjemmelshavere, så må alle ha samtykket til løypene.  

Lyngen kommune innhenter samtykke fra grunneiere som er berørt. Snøskuterforeningen bidrar 

i dette arbeidet for løypene i Nord-Lenangen og Lyngseidet. Løypen som går fra Svensby, 

berører eiendommer som omfattes av Svensby og omegn grunneierlag. Grunneierlaget har 

gjennom kommunens arbeid stilt forutsetninger for grunneieravtalen. Man ser at flere 

reiselivsaktører benytter seg av løypene. Grunneierne ønsker åpne løyper for innbyggerne og 

tilreisende rekreasjonskjørere, men vil ha mulighet til å inngå avtaler med aktører innenfor 

opplevelsesbasert turisme som baserer sin virksomhet og inntjening på å kjøre turister i 

løypene. Det er naturlig at kommunen i slike sammenhenger imøtekommer grunneierne så langt 

det er mulig. Kommunene kan ikke overprøve en grunneiers rett til å forby motorisert ferdsel på 

ens eiendom jf. motorferdselloven §10 og motorferdselforskriften §4a sjuende ledd. For å få til 

løyper er det viktig at det føres dialog med grunneierne for å se hva som er mulig å få til.  

Motorferdselloven § 10.(forholdet til grunneiere o.a.). 

Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å 

forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom. 

Motorferdselforskriften §4a sjuende ledd: 

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har 

samtykket. 

I en kommune som Lyngen, hvor løypene i relativt stort omfang brukes av aktører som benytter 
skuterløypene i sitt kundetilbud kan bidra at grunneiere som stiller sin grunn til disposisjon for 
kommunens forskrift om snøskuterløyper, vil oppleve at de aktører som bruker løypene henter 
sin inntjening uten at grunneierne selv står igjen med fortjeneste. Slike forhold kan bidra til at 
grunneiere ikke samtykker til snøskuterløyper.  

Merknadene til motorferdselforskriftens §4a: 

Kommunen kan også fastsette andre bestemmelser om bruken av løypene, for eksempel om 
bruk til bestemte formål eller grupper, eller bestemmelser om betaling. Slike bestemmelser må 
imidlertid ikke stride mot andre rettsregler (for eksempel prinsippet om ikke-diskriminering i 
EØS-avtalen). 

Motorferdselloven §10.(forholdet til grunneiere o.a.):  

Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å 
forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom. 

Forholdet til samtykke fra berørte grunneiere er ofte et av de mest sentrale temaer i 
forskriftprosessen. Lov og forskrift sier lite om ingen ting utover det forhold at grunneiers 
samtykke må hentes inn før kommune treffer vedtak om snøskuterløyper. Miljødirektoratet har i 
sitt svar til WSP Norge AS den 12.08.2019 - Svar på kravet til grunneiersamtykke ved 
videreføring av eksisterende løyper i Kåfjord kommune gitt rom for at samtykke fra berørte 
grunneiere kan innhentes ved «stilltiende samtykke». I Lyngen kommune har 
snøskuterforeningen og grunneierlag sammen med Lyngen kommune bidratt med å skaffe til 
veie samtykke fra berørte grunneiere ved direkte forespørsel.  
  



   

 
 

 

16(72) 
 
  

 

 Forskriftsprosessen  

4.2.1 Melding om oppstart 

Lyngen kommune meldte oppstart av forskriftsprosess i brev til regionale myndigheter, 

interesseorganisasjoner og andre berørte den 03.08.2020 hvor frist for innspill var satt til 

15.09.2020.  

Organisasjoner og publikum er invitert til å komme med innspill og synspunkter. Prosessen har 

også omfattet drøftingsmøter innad i kommuneadministrasjonen. 

 

4.2.2 Dialog før høring og offentlig ettersyn 

o Dialog og kommunikasjon med reinbeitedistriktene om deres bruk av området og løypenes 

virkninger for den daglige driften er et av hensynene kommunen plikter å utrede iht. 

motorferdselforskriften §4a. Møte med Ittunjárga/Rendalen reinbeitedistrikt ble avholdt 

23.06.2020. Senere har Sweco og Lyngen kommune gått i dialog med Svensby og omegn 

grunneierlag og snøskuterforeningen. 

o Sweco har vært i telefonisk kontakt med verneområdeforvalteren for Lyngsaplan LVO.  

o Dialog med snøskuterforeningen knyttet til sporing og tilpasninger av løypetraseene 

 

 Saksutvikling 

Tid Hendelse  

14.05.2020 Innledende møte med Svensby og omegn grunneierlag 

03.08.2020 Melding om oppstart med frist 15.09.2020 

23.06.2020 Møte med Ittunjárga / Rendalen reinbeitedistrikt 

Mars 2021 GPS sporing av traseer 

Mai 2021 Vedtak om høring og offentlig ettersyn 

 

Gjennom forskriftsprosessen har Lyngen kommune hatt løpende dialog med berørte grunneiere.  
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 Uttalelser til melding om oppstart 

Lyngen kommune sendte ut melding om oppstart av forskriftsprosessen den 03.08.2020 med 

frist for innspill 15.09.2020. det kom inn 4 uttalelser.  

Avsender: Mattilsynet 

Dato: 19.08.2020 

Merknad: Det er viktig at det blir teke nødvendig hensyn til drikkevannskilder og 
nedslagsfelt til drikkevannskilder i denne prosessen. Lyngen kommune har 
enkle og sårbare vannbehandlingssystem. Trygt drikkevann er avhengig av at 
råvatnet har brukbar kvalitet. Mindre vannverk er ekstra sårbare. Dei har ofte 
ikkje ressursar til omfattande vannbehandling. 

Råvannskilden til Svendsby tursenter sitt vannverk ligg i det same området 
som ei av dei eksisterande skuterløypene etter som vi forstår. 

Beskyttelse av drikkevannskilder og sikring av råvannskvaliteten er eit viktig 
punkt i «Nasjonale mål for vann og helse» og føringane frå sentrale 
myndigheter. 

Når det gjelder beskyttelse av drikkevannskilder og krav til vannforsyning viser 
vi til; Drikkevannsforskriften § 26: krav til at kommuner skal ta 
drikkevannshensyn ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplaner. Krav til å vurdere behov for restriksjoner for å beskytte 
råvannskilder og vanntilsigsområder. 

Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014: mål angående 
kvalitet på drikkevannet, behov for økt tilknytning til felles vannforsyning, 
beskyttelse av vannkilder. 

Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 pkt 2-
3: Det er viktig at 
vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot forurensning 
slik at brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige 
mengder helsemessig trygt drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal 
til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del av kommunale planer.  

Og regjeringens forventinger: Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til 
og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging, slik at behovet for rensing ved 
produksjon av drikkevann reduseres. 

Når det gjelder dyrevelferd, er det på generelt grunnlag viktig å ta hensyn til 
reindrifta. 

Vurdering: Løypene er vurdert mot registrerte drikkevannskilder. Gjennom dialogen med 
berørte grunneiere og skuterforeningen har det blitt avdekt drikkevannskilder 
som er hensyntatt ved plassering av løyper.   
Selv om drikkevannskilder er hensyntatt i forskriftsarbeidet kan det like fullt 
være at løypene berører private vannkilder som ikke er fanget opp. Lyngen 
kommune har videre meddelt om dette i melding om høringsvedtak hvor det 
forespørres om at aktuelle grunneiere eller andre berørte sjekker ut om 
løypene kan komme i konflikt med kjent drikkevannskilde.  
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Avsender: Sametinget 

Dato: 24.08.2020. 

Merknad: Naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse.  

Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i all 
type planarbeid. Samiske interesser og lokalsamfunn vil kunne være siida, 
reinbeitedistrikt, bygdelag, utmarkslag og andre interesseorganisasjoner. 
Kommunen skal også legge til rette for medvirkning fra den samiske 
befolkningen som ikke alltid er bosatt i kommunen, men som likevel har sine 
næringsarealer i kommunen, herunder reindrift. Snøscooterløypene vil ha 
konsekvenser for reindrifta. Fra Sametingets side forutsetter vi en reell og nær 
dialog med reindrifta i området. Dette både i forhold til vedtak av løypenettet 
og de enkelte løypetraseene, og i forhold til utforming og vedtak av 
løypeforskrift. Sametinget viser til brev av 20.10.2017 fra Miljødirektoratet til 
kommunene om planlegging av snøskuterløyper og hensynet til reindriften. 

Kommunen skal ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø ved fastsetting av 
løyper, og må søke å finne løsninger for å unngå konflikt med disse 
hensynene. Sametinget forventer at ferdsel på skuterløyper skjer på snødekt 
mark og is slik at fare for slitasje av både kjente og ikke registrerte 
kulturminner er liten. Vi ber om at kommunen allikevel tar i hensyn til kjente 
kulturminner som er tilgjengelige i databaser som Kulturminnesøk og 
Askeladden og søker å unngå at løyper kommer i direkte berøring med disse. 

Sametinget vil vurdere eventuelle konflikter med kjente kulturminner når en 
oppdatert løypenett kommer på høring. 

Vurdering: Lyngen kommune har avholdt møte med Ittunjárga reinbeitedistrikt hvor 
reinbeitedistriktet bidro sterkt til forskriftsarbeidet, både i sammenheng med 
hensynet til reindrifta og informasjon om Samiske kulturminner i 
skuterløypenes influensområder. Det er gjennom utredningen sjekket 
løypeforslagene mot kulturminneregistreringer i offentlige søketjenester som 
askeladden og kulturminnesøk.  

 

 

Avsender: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat  

Dato: 02.09.2020 

Merknad: Skredfare: 
Ved utarbeidelse av planer som inkluderer snøscooterløyper innenfor 
aktsomhetsområder for skred anbefaler vi at personer med dokumentert 
snøskredfaglig kompetanse involveres for å vurdere skredsikkerheten for 
foreslåtte løyper. Personer med tilstrekkelig kompetanse finnes ofte lokalt. En 
må også ta hensyn til andre lokale forhold som kan representere en fare ved 
scooterkjøring, f.eks. små brattheng og kløfter, usikker is og lignende. 
 
Klima og løyper på vasssdrag 
Norsk klimaservicesenter (NKSS) har utarbeidet klimaprofil for Troms . 
Klimaprofilen konkluderer med at klimaet i Troms allerede er i endring og at 
det bla. må forventes flere og større regnflommer, tidligere snøsmelteflommer, 
hyppigere vinterisganger og økt snøskred- og sørpeskredfare. Disse 
endringene innebærer at det må utvises økt 
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varsomhet både ved planlegging av, og ferdsel i, snøscooterløypene. Særlig 
varsomhet må utvises ved kryssing av regulerte magasin og kryssing av 
vassdrag hvor kryssingspunktene ikke består av faste kryssingspunkter som 
bruer eller kulverter samt i områder i, eller i nærhet til, bratt terreng. Vann og 
bekker som tidligere kunne krysses trygt hele vinteren og langt ut over våren 
ser mange steder allerede ut til å være mer usikre enn tidligere pga varmere 
klima. Dette er en trend som ifølge «Klima i Norge 2100» bare vil fortsette å 
øke. I tillegg kjøres i dag mange kraftverk med hyppigere variasjoner i tråd 
med raskere endringer i kraftprisene, noe som skaper grunnlag for mer usikre 
isforhold på regulerte vann. 

NVE viser også til Varsom.no som er NVEs portal for varsling av naturfare i 
Norge. Her finner en bla. skredvarsling, flomvarsling og isvarsling. I tillegg 
finnes bla. «Skredskolen» som har svært mye nyttig informasjon hva angår 
ferdsel i bratt terreng og hvordan en kan unngå farefulle situasjoner mht. 
skredfare. Se http://www.varsom.no/. I tillegg viser vi til NVEs faktaark 
«Snøskred og skuterkjøring» 
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2018/faktaark2018_05.pdf. 
 
Som hovedregel vil NVE anbefale kommunene å etablere løyper som kan 
være åpne/sikre selv under krevende værforhold slik at en unngår å legge opp 
til et omfattende system med skredfaglig personell og rutiner for varsling og 
stenging av traseer. Vi forventer ellers at kommunen har et tilstrekkelig faglig 
godt og effektivt system for å kunne ivareta et eventuelt opplegg med stenging 
og åpning av værutsatte (del)traseer. 

NVE har ikke kapasitet til å behandle saker som gjelder de enkelte 
snøscooterløyper. NVE vil derfor ikke uttale seg til de enkelte løypeforslag. 

Kommentar: Lyngen kommune har gjort vedtak om egen rutinebeskrivelse for skredfare.  
Rutinen går ut på at kommunen bruker NVEs side www.varsom.no for 
rasfarevurdering, hvor man i utgangspunktet holder alle løyper åpne ved 
faregrad 1 og 2 med unntak av evt. spesiell varsling fra NGI, NVE eller andre 
kilder med snøskredkompetanse. Stenging slår inn ved faregrad 3 og 4. 
rutinen er lagt til grunn for forskriftsarbeidet. Kjøring på islagte vann er i 
hovedsak aktuelt hvor løypa legges ut på isen i Lenangsstraumen og Nedre 
Rødtindvatnet hvor den ene løypa i landskapsvernområdet ender. 

 
  

http://www.varsom.no/
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2018/faktaark2018_05.pdf
http://www.varsom.no/
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Avsender: Troms og Finnmark fylkeskommune 

Dato: 11.09.2020 

Merknad: Fylkeskommunen peker i sin veiledende uttalelse spesielt på tema som 
friluftsliv, medvirkning, samferdsel og kulturminner. Det forventes grundige 
vurderinger knytet til sumvirkinger og samlet belasting.  

Kommentar: Friluftsliv: 
De enkelte friluftslivsområder som berøres av skuterløypene i Lyngen er 
vurdert mht. løypenes virkninger for vinterfriluftslivet jf. kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområder (2016). det er også foretatt en vurdering av 
skuterløypenes virkninger for kommunens friluftsliv, samlet sett. Det er pekt på 
hvilke områder som berøres, hvilke tiltak som er gjort for å skåne friluftslivet i 
berørte områder, og også beskrevet hvilke friluftslivsområder i kommune som 
er fri for snøskuterløyper. 

Medvirkning: 
Lyngen kommune har oppstartmeldt saken. Det har kommet inn 4 uttalelser 
som er vurdert. Berørte reinbeitedistrikt ble tilskrevet, og avholdt møte med. 
Skuterforeningen og grunneierlag har medvirket aktivt med lokalkunnskap og 
sporing av løypetraseene. i tillegg har det kommet inn henvendelser av 
medvirkende karakter som er hensyntatt.  

Samferdsel: 
Lyngen kommune har søkt om kryssing av fv. 7922 ved Engens i Nord-
Lenangen. Dette er en eksisterende veikryssing. Statens vegvesens veileder 
«Snøscooter (2016)»  er benyttet for vurderinger rundt søknad om veikryssing. 

Kulturminner: 
Skuterløypene er vurdert mot kulturminneregistreringer. Løypene berører ikke 
kjente registreringer men det er gjort avbøtende tiltak knyttet til kulturminnet 
Eidebakken kirkegård.    
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5 Utredning av løyper 

 Rammer for forskriftsprosessen 

Rammene for forskriftsprosessen omfatter videreføring av gjeldende snøskuterløyper i Lyngen 

kommune. Lyngen kommune har åpnet for endinger og tilføyinger av løypene slik at ny forskrift 

skal kunne dekke dagens behov og skape mulighetsrom for ivaretakelse av hensynene som 

kommunene plikter å ta jf. motorferdselforskriften §4a. Snøskuterforeningen og Svensby og 

omegn grunneierlag har gjennomført GPS sporinger som er lagt til grunn for utredningen av 

løypene. Løypenettet i Lyngen kommune er i omfang mindre enn flere av de andre kommunene 

i Nord-Troms. Løypene ligger i 3 separate geografiske områder og er ikke sammenknyttet.  

Traseene vil enkelte steder fravike, fra linjer som er knyttet til gjeldende forskrift og publisert i 

kartløsningen «Nordatlas». Disse linjene skal i første omgang ha blitt tegnet for hånd, og siden 

digitalisert.  

 

 Forholdet til gjeldende forskrift  

5.2.1 Lenangen 

o Løypestart fra Båtnes ikke angitt i Nordatlas kartet. 
o Løypen Båtnes – gnr./bnr. 112/45 i Sør-Lenangen er ikke angitt i Nordatlas 
o Sluttsted for løypa til Vákkas er jf. gjeldende forskrift øst for høyde 293 i botn av dalen.  

Av kartet fremgår høyde 293 på en topp øst for Kvasstinden. 
 Sør for løypas endested ligger en hytte som pleier å være åpen for turgåere.   
o Startpunkt ved Lyngstuva fotballbane er ikke angitt i Nordaltas 
 

5.2.2 Svensby 

o Ca. 400 meter lang avstikker opp til utsiktspunkt oppunder Dalbotnurda tilføyes 

 

5.2.3 Lyngseidet 

o Løypen forblir uforandret.  
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 Kryssing av fv. 7922 

Sweco Norge AS har på vegne av Lyngen kommune søkt Troms og Finnmark fylkeskommune 

som vegeier om tillatelse til å opprettholde kryssingen av fv. 7922 ved dagligvarebutikken på 

Engenes i Nord-Lenangen. Troms og Finnmark fylkeskommune meddelte i brev av 21.05.2021 

at tillatelse til krysningspunkt i tråd med angitt situasjonsplan gis i medhold av veglovas §40 og 

§43.  

 

Sikkerhetstiltak ved veikryssing 

Fartsdempende kurvatur inn mot krysningspunktet 

Løypens linjeføring bør uformes slik at det oppnås en naturlig fartsdemping inn mot 

krysningspunktet. Ellers gjelder følgende:  

- Kryssing vinkelrett på vegen 

- Markering av krysningspunktet 

- Skilting langs løypen før kryssingsstedet.   

- Krav til fri sikt 

- Snøskuter har alltid vikeplikt 

- Kryssingsstedet gjøres normalt ikke kjent for bilistene 

Vedlikehold av krysningspunktene gjennom vinteren 

Innkjøringsrampen må vedlikeholdes ved at brøytekantene må fjernes i løypa og holdes nede i 

sideområdene for å sikre frisikt og sikker kryssing på begge sider av vegen.  

En av kryssingene vises ovenfor. Her ser man at snøscooterløypen krysser normalt på 
riksvegen på en rett og oversiktlig strekning. Snøskuterfører har til en enhver tid vikeplikt for 
trafikk på den vegen som skal krysses.   

For at snøskuterløyper skal kunne krysse offentlig veg kreves det tillatelse fra vegeier.  
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 Tilføyinger til løypenettet  

Lenangen Ny tilleggsløype øst for eksisterende trase mellom Hesjenes og Storvollen 

i Nord-Lenangen. 

Svensby  Ca. 400 meters tilføying til utsiktspunkt v/ Dalbotnbergan nord for Heimtun 

på Svensbyløypa. 

Lemo AS v/ 

Hesjebukta 

Tilføyingsløype frem til Lemo AS for delesalg/reparasjon av snøskutere. 

Bedriften har ytret ønske om en tilføying. Dette er ikke et startpunkt.  

 

  

Figur 2: Tilføyinger til løypenettet 

Ny løype 

Svensby Lenangen 
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 Justering av gjeldende løypetraseer  

Storvollen Løypen trekkes høyere opp i terrenget og lenger vekk fra bebyggelsen og 

Nord-Lenangen kirke. Dette avhjelper i forhold til støy fra løypen mot 

boligfeltet, bidrar til en buffer for nærfriluftsliv vinterstid samt at man ved 

denne endringen plasserer løypa mer gunstig slik at det omgås en privat 

drikkevannskilde et stykke lenger sør på løypa.  

Nord-Lenangen 

Gnr. 109 bnr. 8 

Reguleringsplan for hyttefelt på eiendommen er under planlegging. Det 

forespørres om snøskuterløypa kan trekkes lenger vest. 

 

 
 Startpunkt på løypenettet 

 

Lenangen 

Løypestart fra parkeringsplassen ved Lyngstuva fotballbane v/ Båtnes.  

Engenes bensin og dagligvare. Stor parkeringsplass ved bensinpumpe og dagligvarebutikk.  

Svensby 

Løypestat fra Svensby tursenter. Tursenteret har et tun med gode parkeringsmuligheter.  

Løypen skal være åpen for alle, men det er mest turkjøring som er aktuelt fra Svensby. 

Startpunktet ved Heimtun er mest brukt av de som bor i nærområdet. Begrensede 

parkeringsmuligheter, men gunstig med tilgang fra begge sider.  

Lyngseidet 

Løypestart fra parkeringsplass ved Lyngshallen.  

 
 

 Miljømessige utfordringer 

o Løypene merkes med plaststikker. Medfører en del forsøpling hvis disse ligger igjen og 
ikke plukkes opp, eller kjøres på knekker og ligger igjen etter at snøen har smeltet. 
Fastmerking har blitt nevnt som et alternativ, men dette vil virke sjenerende i terrenget 
sommerstid. Krav om bruk av mekrestikke i tre vil kunne bidra miljømessig.   
 

o Mye ulovlig kjøring, spesielt løype fra Lyngseidet hvor det ofte kjøres ulovlig inn i 
verneområdet nord for Rottenvikvatnet, på Rotnvikbreen og i Rundfjellet,. Dette skjer 
også i Nord-Lenangen men her kjøres det mest utenfor løypene i lavlandet. Det har 
tidligere blitt drøftet et egnet lukket skuterpark / motorpark i Tyttebærvika. Det nevnes at 
løypa fra Lyngseidet er kort. På utfartsdager er ofte skutertrafikken stor i denne løypa.   

 
o I lys av mengden ulovlig kjøring har det gjennom forskriftsprosessen kommet 

tilbakemelding om at Lyngen kommune kunne vært mer restriktive og benyttet 
muligheten til å stenge løypene som et virkemiddel mot utstrakt ulovlig kjøring.  
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 Verneområder  

5.8.1 Eksisterende skuterløype i verneområde 

Den eksisterende skuterløypen i fra Straumen i Nord-Lenangen krysser inn i Lyngsalpan 

landskapsvenområde. Den deler seg i 3 separate korte løyper med vendested ved 

Bjørndalstinden, Nedre Rødtindvatnet og Vaggas, slik som vist i bildet nedenfor.  

 

  

Figur 3: Skuterløyper i Verneområdet 
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Motorferdselloven §4a fjerde ledd sier at:  

Løyper som fastsettes etter annet og tredje ledd, skal ikke legges i verneområder, foreslåtte 

verneområder eller nasjonale villreinområder. 

Bestemmelsen følges opp i motorferdselforskriftens §4a, også her fjerde ledd.  

Videre følger det av merknadene til motorferdselforskriften §4a at  

Forbudet mot løyper i verneområder innebærer at det ikke kan etableres nye løyper i et 

eksisterende verneområde. Bestemmelsen er ikke til hinder for at allerede eksisterende løyper i 

eksisterende verneområder kan videreføres, slik de fremgår av verneforskriftene, innenfor det 

foreslåtte regelverket. Forbudet er heller ikke til hinder for at man i en prosess om et nytt 

verneområde etter en konkret vurdering lar allerede eksisterende løyper i området bestå, 

forutsatt at løypa ble etablert før oppstart av verneprosessen ble kunngjort etter 

naturmangfoldloven § 42. Dette må avgjøres konkret i den enkelte verneprosess. 

Verneforskriften for Lyngsalpan landskapsvernområde sier følgende om snøskuterløyper: 

§3 5.2 c) Kjøring med snøscooter i eksisterende scooterløyper opprettet i forskrift i 

medhold av motorferdselsloven 

 5.3 a) Motorferdsel på barmark i forbindelse med reindriftsutøvelse i samsvar med 

godkjent distriktsplan etter reindriftsloven 

  b) Landing med helikopter og bruk av snøscooter/ beltevogn på vinterføre i 

sammenheng med Forsvarets øvelser 

  c) Etablering av snøscooterløyper 

 
Med bakgrunn i merknadene til motorferdselloven hvor det åpnes for videreføring av 
eksisterende snøskuterløyper innenfor rammene av landskapsvernområdets verneforskrift, 
legges det opp til at de deler av skuterløypen i Nord-Lenangen som er innenfor 
landskapsvernområdets kan videreføres iht. rammene av ny lokal forskrift slik som løypene 
fremgår etter gjeldende forskrift jf. motorferdselloven §5.  
 
Innenfor rammene av verneformålet gjelder ivaretakelse av det karakteristiske fjellandskapet 
med biologisk mangfold og de historiske aspektene knyttet til kulturmiljø og friluftsliv. 
Lyngsalpene er svært viktige i friluftslivssammenheng.  
Vinterstid er dette i stor grad knyttet til opplevelsen av de alpine fjellområdene. Området er mye 
brukt av turister og et viktig friluftslivsmål. I de lavereliggende områdene ligger det mange 
private hytter / fritidsboliger. Skuterløypen fra Nord-Lenangen deler seg sør for 
Nordlenangsbotn, først med avstikker mot Vaggasvatnet og deretter til Nedre Rødtindvannet og 
Vassdalsskardet. 
 
Vassdalsskaret er et fint utsiktpunkt som er populært blant turister og benyttes mye til 
nordlyssafari. Her inne er det steinete terreng hvo løypen er delt inn i to spor som danner en 
rundkjøring ved endepunktet. Dette er gjort av sikkerhetsmessige hensyn slik at løypen 
avhengig av føreforholdene ved endestedet kan stikkes på to plasser.  
Vassdalsvannet og vannene i Vaggasdalen bruker å være mål for isfiske.  
 
Snøskuterforeningen som drifter løypene i Lenangen, har fremstilt ønske om forlengelse av 
snøskuterløypen mot Vaggas fra dagens endested øst for høyde 293 og frem til Vaggasvannet. 
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Forslaget medfører en forlengelse av eksisterende løype i verneområdet. Forslaget strider mot 
hjemmel for etablering av løyper jf. motorferdselloven og nasjonal motorferdselforskrift §4a.  

Merknadene til motorferdselforskriftens §4a sier: 

Bestemmelsen er ikke til hinder for at allerede eksisterende løyper i eksisterende verneområder 
kan videreføres, slik de fremgår av verneforskriftene, innenfor det foreslåtte regelverket.  
 
I lys av merknadene til nasjonal forskrift gjøres det dermed unntak for eksisterende 
snøskuterløyper slik disse fremstår iht. gjeldende forskrift etter motorferdselloven §5.  
Det er i forskriftsarbeidet lagt til grunn at man i GPS sporingen bør operere innenfor rimelig 
skjønn slik at snøskuterløypene spores slik som de tilrettelegges jf. gjeldende forskrift.  
 

 
 Kulturminner og kulturmiljø 

Skuterløypene i Lenangen og Svensby berører ikke registrerte kulturminner. Løypen fra 

Lyngseidet berører heller ikke kulturminner direkte, men vurderes nærmere i sammenheng med 

nærhet og forstyrrende virkninger for seremoniell aktivitet på Eidebakken kirkegård. Kirkegården 

er et registrert kulturminne. 

Vurdering 

Løypene virker naturlig nok noe inn på livsgrunnlaget til bunnvegetasjonen i selve løypetraseen 

slik at denne i markdekket kan se annerledes ut. Dette vurderes i lys av de vurderinger som er 

gjort mot naturmangfoldloven, men har også virkninger for visuelle kvaliteter av f.eks. 

kulturlandskap.   

Ingen av de 3 skuterløypene er plassert slik at disse virker direkte inn på kulturminner eller 

kulturmiljø. Det er flere kulturminne-lokaliteter i omkringliggende områder til snøskuterløypene.  

Lenangen 

Et av temaene i møte med reinbeitedistriktet var ivaretakelse av hensynet til samiske 

kulturminner. Spesielt i områdene rundt Lenangen, hvor det historisk har vært størst aktivitet 

knyttet til reindrift. Her finnes det flere gammer. Kulturminnelokalitetene ligger for det meste i 

lavlandet. Mellom Rundfjellet og Hesjebukta er flere registrerte lokaliteter. Disse ligger i god 

avstand fra skuterløypen. På det nærmeste ligger skuterløypen i om lag 100 meters avstand fra 

kulturminnene.    

Svensby 

Ved Svensby ligger registrerte kulturminner langs kysten. Skuterløypen her berører ikke 

kulturminnene da disse enten er plassert sør-øst for Vassbotn i Stortinddalen eller vest for fv. 19 

langs Ullsfjorden.  

Lyngseidet  

Skuterløypen fra startpunktet ved Lyngseidet runder fra vegen langs Eidebakken kirkegård ut på 

innmark langs med sikringssone for kulturminneforekomsten Eidebakken kirkegårdsolkalitet.  
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Dette er enste kulturminne som utredes ytterliggere mht. dets nærhet til skuterløypen.   

Kulturminnet omfatter Eidebakken kirkegård. Kirkegården er i daglig drift, er innegjerdet og 

velholdt. Det er ikke risiko for at skuterløypa vil medføre skade eller ha materielle virkinger for 

kirkegården. Løypens lokalisering vil derimot kunne forringe opplevelsesverdien knyttet til støy 

fra kjøring i skuterløypen fra startpunkt og inn på innmarksjordet før skuterløypen går videre i 

utmark. 

Vi viser i denne sammenheng til den nye kirkegårdsboka (ISBN 82-92059-12-1). 

Kirkegårdsareal har ingen særskilt beskyttelse mot uheldig naboskap, og et støyende eller 

uetisk naboskap kan være nokså uheldig. Forskriftene til gravferdsloven §2 krever at det skal 

anlegges en buffersone mellom kirkegård og naboskap dersom det er mulig.  

Det vises i denne sammenheng til gravferdsforskriften §2 første ledd, tredje punktum: 

Gravplass skal skjermes mot støy i samsvar med gjeldende retningslinjer for behandling av støy 

i arealplanlegging. 

Skuterløypenes virkeområde er begrenset til snødekt mark. Løypene brukes i en tid på åre der 

aktivitet på kirkegården er mer begrenset i forhold til besøkende som steller gravene. Derimot 

kan det likefult avholdes gravferder og begravelser vinterstid som i sommerhalvåret. 

Omlegging av løypetraseen vil medføre at Lyngen kommune må finne nytt startpunkt for 

skuterløypen fra Lyngseidet. Det er den sørøstlige delen av kirkegården som berøres mest av 

skuterløypen. Ut fra hensynet til gravferdsloven med tilhørende forskrift vil det være 

hensiktsmessig å hjemle begrensning i skutertrafikken når kirkegården benyttes i sammenheng 

med gravferder og minnestunder og liknende aktiviteter.  

Bestemmelsene til lokal forskrift om snøskuterløyper bør derfor inneholde bestemmelse om 

stenging av snøskuterløypen av hensyn gravferd og liknede. Hensynet vil spesielt være knyttet 

til behovet for stillhet i sammenheng med seremoniell aktivitet, men gjelder likefult hele den 

tiden gravfølget oppholder seg på eller i nærheten av kirkegården slik at kirkegårdsfreden ikke 

forstyrres.  

Med bakgrunn i vurderingen innlemmes passende bestemmelse om stenging av 

snøskuterløypen fra Lyngseidet ved gravferder og forhåndsmeldt seremoniell aktivitet på 

kirkegården. Det er viktig at forskriften beskriver hvem som skal foreta åpning og stenging av 

løypa i denne sammenheng. Skuterløypen må kunne stenges fra begge kjøreretninger, da det 

kan være skutere som har kjørt ut i løypa før den ble stengt.  
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 Reindrift 

Reindriften er en arealavhengig næring hvor 

driftsmønsteret betinger ulike arealbehov 

uavhengig av f.eks. kommune- og 

fylkesgrenser. Reindriftens arealer må sees 

som reindriftens viktigste ressurs.  

Det oppleves en stadig økende mengde av 

interessenter og aktører som i ulik grad 

ønsker å operere i de samme områder som 

reindrifta bruker. I den 

forbindelse er det særdeles viktig å beskytte 

ressursgrunnlaget etter forpliktelsene nedfelt i 

Grunnloven § 108, Reindriftsloven § 3 og de 

folkerettslige forpliktelser som 

eksisterer overfor urfolk og minoriteter. 

Naturforhold og reinens behov varierer 

gjennom året, og gjør det nødvendig å flytte 

reinen mellom ulike beiteområder gjennom 

beitesesongen. I henhold til reindriftsloven § 1 

er det et nasjonalt ansvar å sikre reindriftens 

arealer. Ansvaret påhviler både innehavere av 

reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og 

myndighetene. 

De nordlige delene av Lyngen-halvøya 

tilhører Ittunjárga / Rendalen reinbeitedistrikt. 

Dette er eneste reinbeitedistrikt som berøres 

av skuterløypene i Lyngen kommune. 

Reindriftskartet i NIBIO kilden viser at reindriften bruker nordre del av Lyngen-halvøya som vår, 

sommer og høstbeite. Reindriften oppholder seg ikke i området vinterstid. Skuterløypene vil i 

den sammenheng ikke berøre reindriften før reinbeitedistriktet ankommer Lyngen med rein på 

vårparten. For simlene stater kalvingen i tiden etter ankomst. Reindriften opplyste i møtet med 

Lyngen kommune og Sweco den 23.06.2021 at de normalt ankommer Lyngen i mai måned, 

men at dette avhenger av beitesituasjonen og kan variere. Distriktet bruker landgangsfartøyer til 

flytting til og fra sommerbeitedistriktet. Landgangsfartøyene legger til i Koppangen. Reinen 

befinner seg på beite fra slutten av april/begynnelsen av mai til september/oktober.   

Det essensielle er at løypene bør stenges slik at det ikke kjøres i løypene etter at reindrifta har 

ankommet i begynnelsen av mai.  

De sørlige delene av Lyngenhalvøya brukes av distrikt 19/32T Lakselvdalen/Lyngsdalen 

reinbeitedistrikt. Skuterløypene berører ikke areal som dette distriktet bruker.   

 

 

Figur 4: Reindriftens arealbrukskart 
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Ittunjárga / Rendalen reinbeitedistrikt har spilt inn følgende ønsker i sammenheng med 

forskriftsprosessen.  

- Skuterløypa i Nord-Lenangen ønskes trukket lenger bort fra kysten og nærmere 

landskapsvernområdet.  

- Reindrifta opplyser at Lyngen kommunes system for stenging av løypene av hensyn til 

reindrifta har fungert bra, og ønsker dette videreført.  

- Reindrifta opplever forstyrrelser knyttet til en del ulovlig kjøring i Nord-Lenangen, men dette 

skal ikke være knyttet til selve løypenettet. 

 

Hensynet til reindriften vil bero på justering av løypeleden der dette er forespurt og innlemmelse 

av bestemmelse knyttet til reindriftshensyn. Dette vil i praksis bety at skuterløypene stenges for 

sesongen når reindrifta ankommer med reinen for vårbeite på nordre del av Lyngenhalvøya. 

Skuterløypen ved Båtnes er sporet noe lenger øst. I tillegg er det anlagt en ny løype lenger øst, 

tettere opp til verneområdet. Dette muliggjør også en differensiering i forhold til 

reindriftshensynet slik at løypa ved Båtnes kan stenges selv om de øvrige løypene i Nord-

Lenangen er åpne. 
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 Naturmangfold  

5.11.1 Innledning 

Lyngen kommune liger øst for Tromsø. Lyngsalpene deler kommunen i nord-sør retning.  
Kommunen har snøskuterløyper som er knyttet til 3 forskjellige geografiske områder, Lenangen, 
Svensby og Lyngseidet.  

Områdene har et rikt plante- og dyreliv, viktige landskapsverdier og visuelle særtrekk.  
Formålet med Lyngsalpan landskapsvernområde er å ivareta disse særtrekkene som byr på en 
spesiell kombinasjon av bratte alpine fjell og kystnær natur.  

De høye, nokså sammenhengende fjellformasjonene på Lyngenhalvøya har en viss 
barrierevirkning med hensyn til nedbør. Det faller mer nedbør på vestsiden enn på østsiden, 
noe som gjør østsiden tørrere. Skuterløypene i Lenangen og ved Svensby ligger på vestsiden 
av Lyngenhalvøya.  

En del av løypene fra Lenangen går et stykke inn i landskapsvernområdet.  
Om vinteren er Lyngsalpan kjent som en av Norges mest populære topptur-destinasjoner.  
Skuterløypene er ikke så lange i utstrekning, men den omfattende bruken bidrar likevel til et 
press på området. Løypene utgjør 3 separate systemer og ligger geografisk sett langt fra 
hverandre. Dette bidrar til at områdene mellom er fri for snøskuterløyper. Det meste av løypene 
ligger i lavlandet hvor man har et rikere dyre- og planteliv.  

Skuterløypene berører ikke registrerte naturtypelokaliteter. Arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse er registrert i løypenes influensområde. Registreringene er knyttet til 
fuglearter, karplanter og insekter. For det meste er disse knyttet til registreringer i strandsonen.   
Det er ikke registrert hekkelokaliteter ved selve løypetraseen.  
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5.11.2 Arter av særlig stor forvaltningsinteresse 

Artstype Art Kategori  Lokalisering  

Lenangen  

 Gråtrost Rødliste Sørlenangen  

Fugler  Teist Rødliste Sørlenangen 

 Gulnebblom Rødliste Sørlenangen 

 Ærfugl Rødliste Sørlenangen 

Karplanter  Sotstarr Rødliste  Lenangsstraumen  

 Snøsoleie Rødliste  Bjørndalen 

 Nordlig saltsiv Rødliste Indre del av Lenangsstraumen  

 østersurt Rødliste Indre del av Lenangsstraumen 

Innsekter Alpehumle Rødliste Vaggasvatnet  

Svensby 

Fugler Havørn Rødliste  Bensnes 

Knoppsildre Rødliste Øst for Trollvatnet 

Bjørkefink Rødliste   Trollvatnet 

Tyvjo Rødliste Lomåsen 

Fiskemåke  Rødliste Jægervann  

Karplanter  Tromsøyentrøst Rødliste Øst for Branndalen 

Trefingerurt Rødliste Øst for Langsnesmyran v/ Svensby 

Bakkesøte Rødliste Sør for Storåsen 

Fjellveronika Rødliste  Sør for Storåsen  

Veistarr  Rødliste  Storåsen 

Rypefot Rødliste  v/ Storåsveien  

Engbakkesøte   

Innsekter  Syntormon pennatum Rødliste Områdene mellom Bensnes og 
Heimtun langs fv. 91.  

Fjellmetallibelle Rødliste  V/ løypestart Svensby  

Lyngseidet 

Karplanter  Snøsoleie Rødliste  60 meter øst for løypa v Eidnasen 

 
- Skuterløypene bidrar ikke til forringelse av registrerte rødliste-lokaliteter  
- Skuterløypene bidrar ikke til risiko for spredning av fremmed-arter. Det er gjort registreringer 

i influensområdet, men lokalitetene berøres ikke av skuterløypene.  
- Skuterløypene er ikke innenfor forvaltningsområde for rovvilt  
- Skuterløypene går i områder som har registrerte ansvarsarter. Ansvarsartene trefingerurt og 

fjellmetallibelle er registrert i et myrområder ca. 20 meter fra skosgbilveien. En registrert 
lokalitet av snøsoleie er lokalisert 60 meter fra løypa mellom Lyngseidet og Rottenvikvatnet.   
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5.11.3 Inngrepsfrie naturområder (INON) 

INON områdene deles inn i 3 kategorier: 
 

Inngrepsnære områder: 

 

Mindre enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep 

Inngrepsfri sone 1: 

 

Områder mellom tre og fem kilometer fra tyngre tekniske inngrep. 

Inngrepsfri sone 2: 

 

Områder mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske inngrep. 

Villmarkspregede områder: 

 

Villmarkspregede områder: Områder fem kilometer eller mer fra 

tyngre tekniske inngrep. 

 
 
 
Inngrepsfri natur (INON) er en 
arealbruksindikator som viser utviklingstrekk og 
status for større sammenhengende 
naturområder i Norge. 
Inngrepsfrie naturområder er areal som ligger 
én kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre, 
tekniske inngrep, som for eksempel veier, større 
kraftledninger, jernbane og vannkraftmagasin. I 
kartløsningen man se hvilke områder som ikke 
var berørt av tyngre tekniske inngrep pr. 2018.   

INON kartlegginger tar ikke mål av seg å dekke 

alle former for menneskelig påvirkning av 

naturen. Snøskuterløyper tillegges ikke 

definisjonen «tyngre teknisk inngrep» og endrer 

ikke INON-kategoriseringen. Et viktig mål med 

INON-feltene er bla. å begrense inngrep som 

kan påvirke viktige biologiske og naturfaglige 

verdier i naturområder. 

Løypene ligger for det meste i lavlandet utenfor 

INON kategoriseringen. Der løypa fra Nord-

Lenangen gå inn i landskapsvernområder 

berøres det inngrepsfri natur. Endringer knyttet 

til løypetrase berører ikke i vesentlig grad 

løypene innenfor inngrepsfri natur.  

Løypene fra Svensby og Lyngseidet berører 
inngrepsfri sone 1, men i liten grad.  

 

  
Figur 5: Skuterløypene og inngrepsfri natur 
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5.11.4 Naturtyper 

Snøskuterløypene i Lyngen kommune berører ikke forekomster av viktige eller utvalgte 

naturtyper. Nærmeste naturtypeforekomst er Gråor-heggeskog ved Gjerdelva ID: BN00110816. 

Lokaliteten ligger om lag 250 meter fra løypestart ved Lyngshallen og betegnes som 

flommarkskog. 

 
Oversiktsbilde naturtyper: 

 

Figur 6: Naturtype-oversikt i Lyngen og omegn 
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5.11.5 Skuterløypenes generelle virkninger på fauna og flora 

Fauna og dyrs naturlige habitat 

Skuterkjøring i utstrakt grad over tid medfører en betydelig innvirkning på de økologiske 
vinterøkosystemene. Kjøringens innvirkning på dyrelivet representerer en negativ syklus hvor 
én innvirkning leder til den neste, der virkningene kan være langsiktig uheldige.  

Ville dyr i kaldt og vinterlangt klima har utviklet en kapasitet til å lagre store fettreserver og 
redusere aktivitetsraten vinterstid hvor dyrene overlever på lite og næringsfattig mat.  

Menneskelige forstyrrelser gjennom vinteren kan virke negativt på dette kapasitetsmønsteret og 
bidra til at energien dyrene har / tiden dyrene bruker på å fremskaffe nødvendig mat reduseres. 
Forandringer i mulighetene til å fremskaffe næring vil i sin tur virke negativt inn på dyrs evne til 
reproduksjon.  

Fugler vil være særlig utsatt for støy fordi mange fuglearter bruker lyder i sin kommunikasjon. 
Støy kan være en viktig årsak til at fugler får nedsatt reproduksjon.  

Dette er noe man ser der fuglene samles langs veger. Likevel klarer mange dyr til en viss grad å 
venne seg til støy og dermed reagere mindre på slike forstyrrelser. 

Man vil ofte se at ville dyr som opplever negative virkninger i form av støy fra vedvarende 
snøskutertrafikk viker unna.   

Selv om alvorlighetsgraden vil variere avhengig av områdespesifikke egenskaper kommer bruk 
av snøskutere til å virke inn på vinterøkosystemene det kjøres i.         

Støy og aktivitet fra snøskuter virker på dyrelivet, fører til stress og høyner dyrenes energibehov 
samtidig som det skaper endringer i hvordan dyrene bruker habitatet sitt, som i sin tur kan 
forstyrre dyrene fra å bruke deres foretrukne habitat, og til og med kan redusere dyrs sjanser til 
å overleve vinteren under krevende forhold.  

Gjennomgående løyper med høy bruksfrekvens kan dele habitat og populasjoner mens løyper i 
omkringliggende terreng kan skape negativ influens inn mot kjerneområder fra habitatets 
periferier.  

Snøskuterløypene i Lyngen kommune dekker en del områder langs lavlandet nær Ullsfjorden, 
da spesielt mellom Svensby og Jægervann samt lavlandet mellom Båtnes og Engenes i 
Lenangen. Her er det godt med beiteområder for drøvtyggere som elg og småvilt.  

I fjæra er det flere steder langgrunne områder som hovedsakelig består av mudderfjære som er 
lokalt viktig for en rekke arter vannfugl som fjærpytt, gravender og en rekke andre ender.  

På vårtrekket og i mytetiden gjøres det flere observasjoner av gravender som hekker i 
tilknytning til lokaliteten. Skuterløypa i Lenangsstraumen er ca. 700 meter fra denne lokaliteten.   

Om lag 2,5 km sør for lokaliteten går løypa ut på sjøisen i en sving før den kommer inn på land 
igjen. Der skuterløpa berører fjære anlegges den kun hvis sjøisen i Lenangsstraumen er sikker.   

Det er gode avstander mellom de geografiske stedene som er utgangspunkt for løypene, noe 
som bidrar til at det er flere områder også i lavlandet som er fri for skuterløyper. Man opplever 
derimot høy intensitet på kjøring. Samtidig vet man at løypene generer en del ulovlig kjøring.  

Dyre- og plantelivet er rikere i dalene og i lavlandet enn på snaufjellet og landskapsvernområdet 
hvor områdene er mer vegetasjonsfattige. Noen dyr vil da ofte trekke ned i lavlandet nærmere 
skuterløypene for å finne mat. Graden av innvirkning på dyrelivet vil først og fremst avhenge av 
brukshyppigheten og hvilke deler av løypenettet som brukes mest.  
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Bruk av snøskuter i sårbare perioder utover seinvinteren og våren kan føre til avbrutt hekking. 
Det er en særlig stor trussel mot både pattedyr og sårbare fuglearter. Rovfugl som ørn reagerer 
ofte med mislykket hekking. I samtale med verneområdeforvalteren vises det også til en del 
ulovlig kjøring inn i landskapsvernområdet. Det er tydelig at det bør gjøres noe. Innenfor 
rammene av regelverket har kommunen mulighet til å stenge løypene. Dette virkemidlet bør 
brukes hyppigere. Hvorvidt tiltak som åpning av nye traseer eller begrensninger knyttet til kart 
og forskrift vil kunne avhjelpe på situasjonen med ulovlig kjøring er mer usikkert.  

En bør derfor håndheve en strikt ferdsel etter fastsatte traseer innenfor de arealene motorisert 
ferdsel tillates, og generelt være meget restriktiv med å legge opp traseer gjennom terreng der 
man kan komme i konflikt med viktige viltområder. Under disse forutsetningene kan viltet bli 
mindre forstyrret av en kontrollert snøscootertrafikk enn ved utstrakt hundekjøring eller skigåing. 
Dyr kan imidlertid til en viss grad tilvenne seg motorisert ferdsel, dersom denne ikke blir satt i 
sammenheng med farlige situasjoner sett fra dyrenes side. Forutsigbarhet i forhold til hvordan 
de snøscooterfarende oppfører seg, og at denne trafikken kun skjer innenfor faste traseer, vil 
derfor kunne redusere betydelig stress- og flukt-responsene til dyrene. Dette er blant annet 
avdekket i villreinsområder der det foregår motorisert ferdsel (Reimers 1991). 

En viktig faktor for de konsekvenser motorferdsel kan få for dyr er hvor sårbare de er. Dette 
varierer mye mellom arter og dyregrupper. Graden av påvirkning er avhengig av en rekke 
faktorer. Selve kjøretøyet ser ut til å ha mindre betydning, mens faktorer knyttet til bruken har 
stor betydning. Om dyr er vant til at kjøretøy passerer rolig vil dyrene normalt trekke seg et 
stykke vekk til kjøretøyet har passert, mens en aggressiv kjørestil derimot vil medføre at dyrene 
skremmes og drar lenger av sted, og bruker opp mer energi på flukten enn hva de ville gjort hvis 
kjøretøyet passerte i rolig tempo hvor fører praktiserer en defensiv kjørestil. 

Aktivitetsnivået og erfaringer fra bruk viser at dyr over vinterens løp klarer å tilpasse seg 
løypene. Det er ikke gjort artsregistreringer i Lyngen kommune som indikerer at løypene har 
vesentlig negative virkninger for naturmangfoldet utover akseptabelt nivå. Det er flere områder i 
kommunen, og mellom skuterløypene som er fri for skuterløyper. Lenangen, Svensby og 
Lyngseidet er lokalsamfunn som utover de fastsatte skuterløypene har etablert infrastruktur, 
med veier bebyggelse, gårdsdrift med videre. Hensynet knyttet til naturmangfold vil i stor grad 
bero på at kommunen sikrer områder som også er frie for snøskuterløyper, ivaretar 
artsmangfoldet i skuterløypenes influensområde og vurderer om løypene har negative 
virkninger for forvaltningen av arter, herunder også sårbare og sensitive arter.   

Når det gjelder begrensninger knyttet til bruken av løypene bør man i første rekke ha fokus på: 

- Forstyrrelser i hekke- og yngletid som påvirker individenes produktivitet 
- Forstyrrelser utenfor hekke- og yngletid som påvirker individenes overlevelse  

Både gaupe og jerv opptrer med jevne mellomrom i Lyngen kommune. Oter er vanlig langs 
kyststripa og observeres langs bekker og elver i kommunen. Hønsehauk, jaktfalk, havørn og 
kongeørn hekker flere steder i kommunen.   

Lyngen kommune har 11 lokaliteter av sammenveide områder som er viktige for biologisk 
mangfold. Område nr. 4 Veidal – Eidstranda (Sør-Lenangen) er et viktig overvintringsområde for 
en rekke rødlistede vannfugler, og flere norske ansvarsarter. Det grunne havområdet mellom 
Sør- og Nord-Lenangen langs med fv. 7922 er et svært viktig område for biologisk mangfold. 
Skuterløypene går her øst for fylkesvegen.  
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Fordeling av kjøring og forstyrrelser påvirker dyrene gjennom hvor stor grad av trussel eller 
sikkerhet kjøringen gir. En bruk som følger kjørekorridorer, kanskje med noen få valgte traseer, 
antas ikke å ha samme påvirkning på dyr som en fri bruk i rom og tid (NINIA rapport 187). 

Det er en tendens til at støynivået for nye scootere blir lavere, og dette vil påvirke den totale 
støysituasjonen. Dimensjoneringsstørrelsene må derfor justeres med jevne mellomrom for å 
gjenspeile dette (SINTEF rapport 2017:00612 Støy fra snøscooterløyper).  

Løypenettet i Lyngen kommune omfatter de geografiske områdene Lenangen med nordre del 
av Lynsalpene nordvest for Vaggasvatnet, lavlandet øst for Svensby mellom Heimtun og 
Jægervann samt traseen fra Lyngseidet til Rottenvikvatn.  Skuterløypene både i Lenangen, 
Svensby og ved Lyngseidet går gjennom forekomster av rik sumpskog omgitt av bjørkeskog 
med høgstauder.  

 

Virkninger for flora 

Utslipp i form av snøskutereksos akkumulerer i snødekket og frigis under snøsmeltingen slik at 
surhetsgraden i nærliggende overflatevann kan øke. Eksos fra bensinmotorer inneholder også 
luftbårne giftstoffer som forringer luftkvaliteten og medfører endret snøkjemi. De senere årene 
er det stilt strengere krav til utslipp også fra snøskutere hvor målinger viser at 
utslippskonsentrasjonene har sunket mye. 

Målinger fra «Vetapos» oppdragsrapport OR 34/2011 fra prosjektet «Volatile and persistent 
emissions from traffic and power production on Svalbard» konkluderer med et lavt 
konsentrasjonsnivå av flyktige organiske forbindelser (PAH) i godt brukte skuterløyper i 
tettbygde strøk på Svalbard.      

Konsentrert snøskuterkjøring i løyper fører til skade på landdekket gjennom direkte fysisk 
påvirkning på plantene og økt erosjon i områder med tynt snødekke. Kjøring i løypene vil 
komprimere snøen, føre til lengre smeltetid og påvirke vegetasjonens vekst og utvikling senere 
på året. Det forandrer vegetasjonen over tid, og i noen tilfeller kan det føre til tap av arter. Selv 
om skadene sjeldent er dramatiske, er det feil å si at plantedekket ikke blir påvirket av 
snøskuterkjøringen. 

Likevel er det også slik at når snø i løypen pakkes på grunn av kjøring gjennom vinteren 
begrenses samtidig noen av effektene snøscooterkjøring har på grunnen og floraen.  

Skuterløypene i Lyngen berører for det meste lavtliggende kystområder hvor vekstsesongen er 
lenger enn i fjellet. Effekten på floraen avhenger derimot mest av selve trafikkmengden. 
Hardpakkingen av snø er relativt omfattende, hvor både selve trafikken og også løpende 
prepareringer med løypeslodd vinteren gjennom bidrar til langsommere snøsmelting i 
løypetraseene når våren kommer. Samtidig er preparering og aktiv slodding svært viktige tiltak 
for å skape trafikksikre og funksjonelle løypetraseer som er jevne og komfortable å kjøre i.     
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5.11.6 Spesielt sårbare og sensitive dyrearter 

INON områdene fungerer også som en buffer mot ferdsel, men snøskuterløyper er en type 

motorferdsel som kan bidra til å skape forstyrrelser for dyrearter som er spesielt sårbare.  

I tillegg til offentlig tilgjengelige registreringer i miljødirektoratets nettløsning Rovbase må 

løypenes influensområde vurderes mot sensitive artsdata.  

Dette er vurderinger som avklares i dialog med Statsforvalteren i Troms og Finnmark og de 

retningslinjene som gjelder for håndtering av denne typen informasjon. Miljødirektoratet har 

utarbeidet en veileder med minsteavstander til slike lokaliteter.  

 

5.11.7 Sjekkliste naturmangfold 

Sentrale tema  Beskrivelse  

Hvilke landskap, økosystemer, 
naturtyper eller arter berøres? 

Løypene strekker seg fra kystnære trøk til lavalpine 
fjellområder. Løypene ligger for det meste innenfor 
områder med vekstsesong på 120 til 140 dager i 
lavlandet. Skuterløypene berører ikke forekomster av 
utvalgte eller viktige naturtyper. Det finnes ansvarsarter i 
løypenes influensområder. 

 

Hvilke effekter har og vil 
løypeforskriften ha på landskap, 
økosystemer, naturtyper og 
arter? 

Belastingen må sees i sammenheng med bruken av 
skuterløypene. Støy vil bære langer i høyfjellsområdene, 
men her er dyrelivet mer begrenset. Forurensing knyttet til 
utslipp av flyktige organiske forbindelser stort sett 
begrenser seg til selve løypen det kjøres i og like utenfor.  

Hvordan er tilstanden for 
landskapet, økosystem og 
utviklingen i antall lokaliteter av 
naturtypene og bestandene på 
landsbasis og på stedet? 

Stabilt god tilstand. Løypenes virkninger for den generelle 
tilstanden til økosystemet og de naturlige økologiske 
prosessene er liten. Virkningene flora i løypetrassen og 
støy er mer betydelig men ikke uhåndterbart. Hensynet til 
både naturtyper og bestandssituasjon jf. NML §§ 4 og 5 er 
ivaretatt..Det er ingen registrerte forekomster av prioriterte 
arter eller økologiske funksjonsområder i løypenes 
influensområde.  

Foreligger det faglige rapporter 
og utredninger om 
naturmangfold i det aktuelle 
planområdet? 

NINA rapport 187 – Biologisk mangfold, Lyngen kommune 

Foreligger det erfaringsbasert 
kunnskap (fra lokalsamfunnet, 
kommuner og andre 
myndigheter) om det aktuelle 
planområdet? 

Sweco Norge AS har gjennom prosessen innhentet 
informasjon for å etablere et tilstrekkelig 
utredningsgrunnlag. Fastsatte skuterløyper i Lyngen har 
eksistert i mange år, og bygger på erfaringsbasert drift av 
løypenettet. Det gjøres i denne prosessen noen 
endringer. 

Vil løypeforskriften påvirke 
sårbare, truete og nær truete 
arter på Norsk rødliste for arter? 

Det finnes registreringer av truete arter i løypenes 
influensområde. Registreringene er for det meste knytte til 
karplanter som ligger i rimelig avstand utenfor løypene. 
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Ingen registreringer av prioriterte arter. Løypene ligger 
heller ikke innenfor prioriterte viltområder jf. NINA rapport 
187 (2005).  

Vil løypeforskriften påvirke 
verneområder, nærområder til 
verneområder, marint 
beskyttede områder eller 
vernede vassdrag (jf. verneplan 
for vassdrag)? 

Deler av eksisterende snøskuterløype går innenfor 
Lyngsalpan landskapsvernområde. 

Vil løypeforskriften påvirke 
tilstanden i sjø eller 
vannforekomster? 

Skuterløypen er flyttet ved Storvollen i Nord-Lenangen 
pga. nærhet til privat drikkevannskile. Løypene har 
eksistert i mange år., men må være oppmerksom på 
virkningene fra snøskutereksos som akkumulerer i 
snødekket og kan forurense nærliggende 
drikkevannskilder til både hus og hytter.  

Berøres utvalgte 
kulturlandskap? 

Nei 

Påvirkes miljøregistreringer i 
skog? 

Løypene berører ikke miljøregistreringer i skog iht NIBIOs 
gårdskart. 

Berører planen INON områder 
(inngrepsfri natur) 

Løypene berører inngrepsfri natur spesielt, den delean av 
Lenangsløypa innenfor Lyngsalpene LVO.  

Påvirkes områder eller 
naturtyper som er spesielt 
verdifulle for naturmangfold? 

Skuterløypenes naturpåvirkning er i størst grad knyttet til 
dyrelivet på grunn av støy og virkninger for flora 
begrenset til selve løypen på grunn av hardpakking og 
eksos. Løypen krysser ikke forekomster som er svært 
viktig for naturmangfoldet. Beskrevne lokaliteter ved 
Svensby ligger nært løypen, men graden av eksponering 
er liten ettersom løypen går på skogsbilvei.  

Fremmede arter (tidl. 
svartelistede) 

Forekomster i influensområdet, men ingen reell fare for 
eventuell spredning på grunn av skuterløypene.    

Er det kunnskapsmangel? Utredningsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig. Det er 
benyttet tilgjengelig informasjon fra miljødirektoratets og 
NIBIOs tjenester på internett. Sammen med 
lokalkunnskap, informasjon fra Lyngen kommune og NINA 
rapport 187. Kunnskapsgrunnlaget ansees som 
tilstrekkelig for vurderingen av skuterløypenes virkninger 
for naturmangfold med påfølgende vedtak om videreføring 
av snøskuterløypene jf. motorferdselloven §4a.    
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 Vurdering iht. naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 

Løypenes influensområder er vurdert mot naturmangfoldloven §§ 8-12. Undersøkelsen er 

basert på registreringer i Miljøstatus og Naturbasen; Direktoratet for naturforvaltning, og øvrige 

kilder som sier noe om biologisk mangfold i delene av Lyngen kommune som påvirkes av 

kommunes snøskuterløyper.  

Naturmangfoldloven har som formål å ta vare på naturens mangfold og de økologiske 

prosessene gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven regulerer forvaltning av arter, 

områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og prioriterte arter. 
 
 

5.12.1 NML §8 Kunnskapsgrunnlaget  

Offentlig beslutning som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologisk 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Søk i artsdatabasen og register for sensitive dyrearter 

viser funn. Snøscooterkjøring kan påvirke ville dyr og fugler direkte innenfor deres habitat. 

Snøskuterløypene som vurderes er for det aller meste eksisterende løyper med enkelte tillegg.  

Virkningene baserer seg på flere års bruk. Det er naturlig å fremheve at naturmangfoldet i slike 

tilfeller også har tilpasset seg en del til bruken av løypene. 

Når kommunen behandler en sak, må den vurdere om beslutningen kan medføre at det blir 

vanskeligere eller umulig å nå forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter jf. NML 

§5 slik at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i 

levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Artenes økologiske 

funksjonsområder skal ivaretas. I vurderingen er det først og fremst truede arter og naturtyper 

som er relevante. Truede arter og naturtyper omfatter kategoriene kritisk truet, sterkt truet og 

sårbar. 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet. Tema er kontrollert ved oppslag i tilgjengeliggjort materiale og oppslag i 

Miljødirektoratets kartløsninger på internett. Foreliggende opplysninger og artsregistreringer ser 

ikke ut til å være av en karakter som gjør at standpunkt rundt løypene endres vesentlig i forhold 

til forrige vedtak knyttet til gjeldene forskrift. Nye tillegg til løypenettet langs Lenangsfjorden og 

frem til utsiktspunkt ved Heimtun på Svensbyløypa berører ikke natur-registreringer, og bidrar i 

seg selv heller ikke til vesentlig økning i snøskutertrafikken.  

Kunnskapsgrunnlaget må bygge på kjent og tilgjengelig kunnskap. Områdene som omfattes av 

snøskuterløypene er analysert i henhold til kravene for utredning som følger av 

motorferdselforskriften §4a og baserer seg på vurderinger tilknyttet eksisterende løypenett med 

enkelte mindre justeringer.      

Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold er ivaretatt gjennom vurderinger mot data i 
artsdatabanken, miljødirektoratets kartløsninger naturbase, rovbase og miljøstatus samt 
lokalkunnskap hos dem som har medvirket til plan- og forskriftsprosessen.  
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Det mest sentrale spørsmålet er om 1) de nye bestemmelsene jf. nasjonal forskrift §4a vil 
medføre at løypene må sees i lys av gjeldende regler for utredning som kan avvike fra forrige 
utredning og 2) om den erfaringsbaserte kunnskapen utløser behov for endringer og 3) om  

Man kan ikke se at mengden brukere skulle øke til et nivå som overskrider tålegrensen for 
forringelse av naturmangfoldet.  

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig.  

 

5.12.2 NML §9 Føre- var- prinsippet 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak. 

«Føre-var-prinsippet» er en retningslinje for hvordan myndighetene håndterer usikkerhet om 
kunnskapsgrunnlaget. Dersom et område er antatt sårbart, skjerpes kravet til kunnskap om 
virkningene av bruken av det. «Føre-var-prinsippet» vil få størst betydning i de tilfeller man har 
lite kunnskap. 

Kunnskapsgrunnlaget om skuterløypenes påvirkning på miljøet ansees som tilstrekkelig mht. 
virkningene som skapes av eksisterende løyper samt utredede tillegg til løypenettet som er 
vurdert mot gjeldende regelverk jf. motorferdselforskriften §4a.  

«Føre-var-prinsippet» kommer etter vår vurdering ikke til anvendelse. 
 
 

5.12.3 NML §10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for. Prinsippet i naturmangfoldlovens §10 skal sikre at nye påvirkninger, 

herunder motorferdsel i utmark, underlegges en helhetsvurdering av hvilke belastninger 

økosystemet vil bli utsatt for. Dette har særlig betydning dersom miljøbelastningen er ved en 

kritisk grense hvor selv en liten økning, f. eks i motorferdsel, vil ha stor betydning for 

økosystemet ferdselen foregår i samt de omkringliggende områder som påvirkes 

(influensområdet). 

I sammenheng med vurderingen av samlet belasting etter NML §10 har man også sett hen til 

NML §§ 4 og 5 Forvaltningsmål for økosystemer, naturtyper og arter. Snøskuterløypene berører 

ikke sårbare naturtyper. De har en moderat virkning på vinterøkosystemet hvor belastningen i 

form av forurensing til luft og bakken stort sett kan knyttes til et begrenset influensområde.  

Støy fra snøskuterløypene bærer lengre. Foruten å se til avstandskarevene i miljødirektoratets 

veileder «Støy og planlegging av snøskuterløyper» dat. 10.01.2018 er løypene knyttet til variert 

topografi med avstander på 10-15 km mellom de forskjellige løypene hvor de også skilles av 

dalfører med høye fjell.          

Hensikten med skuterløypene er at kommunen kan skape et tilbud for fornøyelseskjøring 

vinterstid. Utstrekningen av tilbudet bør sees i lys av foreliggende behov, samlet belastning, 
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interessemotsetninger og virkningene for kommunen og innbyggerne satt i et helhetlig 

perspektiv omhandler også andre hensyn som f.eks. reindrift og friluftsliv.  

I Lyngen kommune søkes eksisterende skuterløyper videreført. Løypene er godt etablert og har 

med visse variasjoner eksistert gjennom flere år.  

Lyngen kommune har i Troms’ skala et begrenset løypenett hvor det er også er større areal 

uten skuterløyper, både mellom løypene og i de sørlige og østlige delene av kommunen.  

Videreføring av eksisterende løyper under ny lovhjemmel med de beskrevne endringer og 

tillegg medfører samlet sett ikke større belastning på vinterøkosystemet. Viktige naturtyper 

kommer ikke under påvirkning på grunn av endringene.  

Så lenge det kjøres i løypene vil ikke skutertrafikken bidra til å forringe eller ødelegge 

leveområdet til truede eller nær truede dyrearter. Prinsippet om samlet belastning jf. 

naturmangfoldloven §10 ansees for å være ivaretatt. Løypene har ikke virkninger for registrerte 

naturverdier i nabokommuner.   

Snøskuterløypene i angitte traséer ikke vil være til en så vesentlig ulempe for naturmangfoldet i 

influensområdet at løypene ikke kan videreføres under ny lovhjemmel. Løypene er gjennom 

forskriftsprosessen vurdert i lys av avbøtende tiltak mht. naturmangfold og friluftsliv. Et av 

kommunens viktigste natur- og friluftslivsområder Lyngsalpan landskapsvernområde berøres av 

løypene ved Nord-Lenangen, men dette er innenfor akseptable rammer for hensynet 

naturmangfold. Disse løypene tjener også friluftslivet i form av at skiløpere har bedre 

forutsetninger for å ta seg fram i de preparerte skuterløypene.  

 

 

5.12.4 NML §11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens omfang. 

Med bakgrunn i opplysningene som foreligger er det ikke indikasjoner på at snøskuterløypene i 
Lyngen kommune vil føre til miljøforringelse hvis bruken er i tråd med de føringene som 
fastsettes gjennom forskriften.   

Som et avbøtende tiltak bør brukerne av løypen gjøres kjent med faren ved kjøring på islagte 
vann / vassdrag og forbudet mot forsøpling gjennom f.eks. opplysningsskilt ved løypens 
startpunkter. 

Den største faren knyttet til miljøforringelse vil være om snøskutere går gjennom isen og utslipp 
av bensin og olje forurenser vann og vassdrag. Slike forhold kan avbøtes ved at løypen ikke 
legges over islagte vann. På en annen side er vanligvis mer kurant å legge løypen over vann av 
hensyn til kjørbarhet. Mange vann og innsjøer er generelt sett også populære utfartssteder for 
isfiske der snøskuteren er fremkomstmiddel. Rent kjøreteknisk har løyper som legges over vann 
stabilt jevnt underlag som også er en viktig sikkerhetsfaktor.   
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5.12.5 NML §12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater. 

Kvalitetsnormene for naturmangfoldet er ivaretatt gjennom vurdering av løypene opp mot 

foreliggende miljøregistreringer og betraktninger knyttet til løypenes virkninger for fauna og flora 

i influensområdet. Stedene har stort sett gjennom mange år vært under påvirkning av gjeldende 

løypenett. Der hvor løypetraseene justeres vil naturkvaliteten samlet sett forbli relativt lik.  

Naturkvalitetene i landskapsvernområdet har ikke viktige naturtyper eller andre naturverdier 

som kommer under belastning av løypene.  

Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er lagt til grunn i forslaget til 

bestemmelser om bruk forlokal forskrift for snøscooterløyper i Lyngen kommune.  

Det gjelder for åpningstider, retningslinjer for åpning / stenging samt skilting, merking og 

preparering av løypen med tilretteleggelse av parkeringsplasser ved startstedene. 
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 Friluftsliv 

5.13.1 Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder 

Lyngen kommune har kartlagt og verdsatt 
kommunens friluftslivsområder iht. 
Miljødirektoratets veileder M98-2013. 
Ishavskysten friluftsråd har bistått i kartleggingen 
og gjennomført denne i samarbeid med Lyngen 
kommune i 2016.  

Kartleggingen ble også gjennomført i områder 
med eksisterende Snøskuterløyper.  

Årøya er et statlig sikra friluftslivsområde i 
Lyngsfjorden som ikke berøres av 
snøskuterløypene.  

Friluftslivsområdene med høyest verdi ligger for 
det meste i lavlandet. Dette er områder som er 
godt tilgjengelige. Vinterstid går det skiløyper i 
lavlandet langs Nord-Lenangen og rundt Svensby.  

Skuterløypa fra Lyngshallen ligger i god avstand 

fra lysløype og skihytte sør for Lyngseidet 

sentrum. Her er utgangspunktet for den største 

aktiviteten knytta til skigåing ved Lyngseidet.  

Skuterløypene brukes også mye til skigåing da 

dette er komfortable traseer å benytte. Ved at 

skiløpere oppsøker skuterløypene fordi det er 

lettere og mer komfortabelt å gå i disse, kan ikke 

slike forhold betegnes som en interessekonflikt.  

Portalen www.ut.no viser flere sommerturer i 

løypenes influensområde, vinterstid er ikke 

tilgjengeligheten så god. Skiturer som f.eks. fra 

Storsteinen til Store Kjostinden er utenfor 

løypenes influensområde. 3 separate snøskuterløyper forskjellige steder i kommunen bidrar til 

at det er igjen flere viktige områder som er fri for snøskuterløyper. Sør-Lenangen er startsted for 

flere topper som Bjørndalstindan, Stetinden, Eriksaksla, Veidalsfjellet/Skàidevarri, samt for turer 

inn i Bjørndalen, Reindalen og Veidalen. Disse rutene benyttes også noe del på vinteren.  

Man ser derimot at løypene er relativt korte, spesielt løypa fra Lyngseidet. Dette bidrar til høy 

trafikkintensitet med snøskutere spesielt på populære utfartsdager.  

 

  

Figur 7: Skuterløyper og kartlagte 
friluftslivsområder i Lyngen kommune 

http://www.ut.no/
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5.13.2 Friluftsliv, Lenangen 

Delene av skuterløypen ligger i lavlandet og berører østlige del av det svært viktige 

friluftslivsområdet Sør-Lenangen – Eidstranda. Videre går løypen inn i friluftslivsområdet 

Straumen som dekker området fra Engenes til Storvoll og Hesjeneset hvor man også finner A-

området Lyngstuva gressbane som er den lokale fotballbanen som benyttes av Lyngstuva 

sportsklubb og brukes til ballspill i sommerhalvåret. Skuterløypen er trukket lenger fra 

bebyggelsen ved Storvollen og Nord-Lenangen kirke, noe som er positivt i lys av hensynet til 

både støy og friluftsliv. 

 ID Område Kat. Verdi 

 FK00011879 Lyngstuva gressbane LR A 

 Denne kunstgressbane er hjemmebane for Lyngstuva sportsklubb. Banen blir brukt om 
sommeren, i hovedsak til fotball. 

 Et av startpunktene for skuterløypa i Nord-Lenangen er ved fotballbanens 
parkeringsplass. Fotballbanen brukes i sommerhalvåret.   

 FK00011883 Sør-Lenangen - Eidstranda NT A 

 Dette er nærturområder for fastboende i området. I området ligger Lenangen skole. 
Oppfør fjellsidene finnes populære turområder med flere små stier. Ved Hesjebukt finnes 
en FYSAK-kasse på Lenangen bygg. Det er populært å gå eller sykle hit fra Lenangen 
skole i sør eller Eidstrand i nord. Sør-Lenangen er startsted for flere topper som 
Bjørndalstindan, Stetinden, Eriksaksla, Veidalsfjellet/Skàidevarri, samt for turer inn i 
Bjørndalen, Reindalen og Veidalen. Veldig mange turgåere går også til Steinfjellet fra 
Sørlenangsbotn. Det er dårlig med parkeringsplasser i området. Ved Hesjebukt finnes 
flere kulturminner. Sørlenangsbotn naturreservat grenser til avgrenset område i sørvest. 

 Sørlenangsbotn naturreservat ligger utenfor skuterløypenes influensområde 5 km sør for 
Gammelgården. Skuterløypa går her i to traseer oppunder fjellene med en ny trase lengst 
øst oppunder verneområdegrensen. Bruksintensiteten er aller størst i sommerhalvåret, 
men områdene brukes også på vinteren. Skiløypa i dette området går i lavlandet, et 
stykke vest for snøskuterløypa. De fleste brukerne som starter fra Båtnes, har 
verneområdet som mål for kjøreturen. Ved å legge opp til to traseer i dette området vil de 
som skal inn i Straumen kunne benytte den nye østlige traseen. Dette bidrar til at 
skiløypa mindre skuterkjøring i nærheten av skiløypa.  

 FK00011905 Straumen NT B 

 Dette er nærturområde for folk i både Storvoll og Eidstranda. Over Stakkemyran går en 
gammel ferdselsåre og sti. Stien er delvis universelt utformet, fra kirkegården i Straumen 
og vestover til en stor åpen lavvo på Innereidet som er etablert av UL Vaggas. Folk tar 
seg også til anlegget på Innereidet langs en mindre sti fra Eidstranda. Her er det også 
tilrettelagt med utedo, skilt med informasjon om Lyngsalpan, samt bord og benker. Folk 
går hit til fots og på ski, men også en del firhjuling, noe som delvis har ødelagt løypa. Det 
går sti videre fra lavvoen opp til Rundfjellnasen. Området er mest brukt lokalt. 

 Området har skiløype. Skuterløypa runder ovenfor Storvoll, på de nærmeste om lag 80 
meter fra boligområdet. Løypa gir en rimelig bufferavstand til boligene som ivaretar 
nærfriluftlivsområde. Løypa er her sporet lenger fra bebyggelsen enn gjeldende løype jf. 
spor i nordatlas.   

 FK00011864 Straumen - Vaggas TM B 

 Dette er et populært turområde som strekker seg langs Nordlenangsbotn fra Storvollen 
og ned til Vaggasvatnan. Vaggasvatnan ligger ca. 11 km fra veienden ved Nord-
Lenangen, og er hovedkilder for Botnelva som renner ut i fjorden. Området er mye brukt 
til friluftsliv og er et svært viktig rekreasjonsområde for befolkningen i området. 
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Nordlenangsbotn besøkes hele året, først og fremst av fastboende og hytteeiere i Nord-
Lenangen, men også fra folk i hele kommunen samt av folk utenfor Lyngen. Vanligste 
friluftsaktiviteter er turgåing, skikjøring, bærplukking, jakt og fiske. Det er mulig å gå på 
begge sider om fjorden, men stien på vestsiden fra Molund er mest i bruk. Stien på 
østsiden går i tørt terreng helt inn i fjordbotn, men videre inn er det ingen sti og det blir 
mer myrlendt. Stien fra Molund på vestsiden går i myr stort sett hele vegen inn til botn, 
men stien er godt merket. I begynnelsen av stien, ved Sommarneset, står en åpen 
grillhytte som eies av Nord-Lenangen scooterforening. Hit går scooterløype i 
vintersesongen, og videre innover til Vaggas. Det er også en del skikjøring på 
scooterløypene. Videre innover fra Botn går stien helt inn til den åpne hytten i sluttet av 
dalen som eies og vedlikeholdes av UL Vaggas. Stien er godt merket, kloppet og brulagt 
over myr og elv. Det er laget en bru over Botnelva ca. 8,5 km inn fra botn. Ved 
Vaggashytta, ca. 1 km fra brua, finnes FYSAK-kasse. Videre innover til Vaggasvatnan er 
stien merket i begynnelsen, men merkinga tar slutt litt opp i skaret. På østsiden av Store 
Vaggasvatnet er det finest å campe. Området er flatt og godt egnet for barnefamilier som 
vil gå litt lengre turer med ski, og pulk eller bæremeis. Folk ankommer også vannene 
gjennom å gå ca. 2,5 km inn til østsiden av Store Vaggasvatnet fra Lyngenfjorden i øst, 
dit de ankommer med fritidsbåt. Med Vaggasvatnet som utgangspunkt er det også gode 
muligheter til fjell-/klatreturer med ulik vanskelighetsgrad. I Vaggasdalen finnes også en 
gapahuk. Om sommeren er det vanlig å fiske i Botneelva, samt å fiske ørret i Store og 
Lille Vaggasvatnet. Det står en del hytter ved Grasbergneset. Det går ikke veg inn til 
hyttene, så folk tar seg til hyttene til fots eller med båt. Den innerste delen av avgrenset 
område er en del av Lyngsalpan landskapsvernområde, der formålet med vernet er å ta 
vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, 
daler og geologiske forekomster, med det biologiske mangfoldet, de kulturminnene og 
den kulturpåvirkning som preger landskapet. 

 På vinteren brukes området til en del skikjøring i skuterløypene. Området er godt egent 
for skigåere med pulk. Skuterløypen stopper 250 meter nord for Vaggashytta. Slik har 
man funnet en hensiktmessig regulerings av skuterløypen. Da kan skuterløypa benyttes 
av skigåere et godt stykke, men ikke helt frem til Vaggas. På denne måten ivaretar man 
hensynet til friluftsliv på en rimelig god måte.  

 FK00011873 Nordlenangsbotn SS B 

 Denne fjord ligger inne i et mye brukt friluftsområde og aktive lokalsamfunn, med flere 
hytter, fritidsboliger, og tilreisende som besøker fjellområdene rundt eller Vaggashytta 
innerst i Vaggasdalen. Det er mulig å kjøre båt helt inn til Botn, og det fiskes en god del 
både fra land og fra båt. Om vinteren er det isfiske i området, og dette er eneste området 
i Lyngen der det er mulig å fiske på havisen. Det går ikke veg inn til hyttene innerst i 
Straumen, så folk tar seg til hyttene til fots eller med båt. Hvis det ikke er springflo og 
forholdene ellers er forsvarlige er det mulig å kjøre småbåt under brua. Om vinteren er 
det skuterløype i vest, som går delvis ut på isen. 

 Friluftslivet er primært knyttet til aktiviteter i sommerhalvåret. Skuterløypen går utpå isen 
et stykke for å komme rundt en eiendom og er kun åpen når sjøisen er trygg nok til at det 
kan kjøres på den. Om vinteren er det isfiske i området, og dette er eneste området i 
Lyngen der det er mulig å fiske på havisen. Skuterløypen går på det nærmeste om lag 80 
meter fra land hvor det på Grasbergneset ligger noen hytter.  

 FK00011884 Rundfjellnasen og Rundfjellet TU B 

 Rundfjellnasen (595 moh) og Rundfjellet (768 moh) er mest lokalt brukt, og brukes hele 
året. Fjellområdene er lett å gå i og har ikke ur, sammenlignet med mange andre fjell i 
området. Rundfjellet (768 moh) anses i tillegg å være et flott og sikkert alternativ til de 
mange bratte, kvasse og utfordrende fjellene innover og sørover på Lyngenhalvøya. Det 
er vanligst å begynne turen gjennom å gå til Innereidet i nord der det står en lavvo, utedo, 
bord og benker (utenfor avgrenset område), for å siden fortsette rett opp mot sør. 
Alternativ rute er fra Båtnes lengre vest. Rundfjellnasen er med i aktivitetstilbudet 
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Fjelltrimmen, og på toppen finnes flaske med gjestebok. Det er planlagt at turløypen opp 
til toppen skal merkes. Området er en del av Lyngsalpan landskapsvernområde, der 
formålet med vernet er å ta vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder som 
inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske forekomster, med det biologiske 
mangfoldet, de kulturminnene og den kulturpåvirkning som preger landskapet. 

 Ytterkant av friluftslivsområdet berører skuterløypen som ender øst for Rundfjellet.   

 FK00011933 Stetinden og Bjørndalstinden TU B 

 Stetinden (920 moh) er et nokså populært skifjell for både lokale og regionale besøkere. 
Fjellet er med i aktivitetstilbudet Lyngen Fjelltrim. Bjørndalstinden (913) nord for Stetinden 
er ikke fullt så populær, men får besøk av enkelte toppturentusiaster ofte i kombinasjon 
med Stetinden. Området er en del av Lyngsalpan landskapsvernområde, der formålet 
med vernet er å ta vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder som inkluderer 
isbreer, morener, daler og geologiske forekomster, med det biologiske mangfoldet, de 
kulturminnene og den kulturpåvirkning som preger landskapet. 

 Populært fjell for skikjøring. Kurant å benytte skuterløypene til å komme seg opp.  

 FK00011920 Kvasstindan og Vaggastindan TU C 

 Dette er et stort fjellområde langt fra veg, med spisse, alpine fjell og breområder. Hit 
kommer enkelte toppturentusiaster, både lokale, regionale og internasjonale, men 
bruksfrekvenser er stort sett lave. Området er en del av Lyngsalpan 
landskapsvernområde, der formålet med vernet er å ta vare på et av Norges mest 
karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske 
forekomster, med det biologiske mangfoldet, de kulturminnene og den kulturpåvirkning 
som preger landskapet.  

 På vinteren brukes området fra tid til annen av toppturentusiaster. Med andre ord er ikke 
aktiviteten i så stor grad knyttet til tradisjonelt vinterfriluftsliv.  
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5.13.3 Friluftsliv, Svensby 

 

 ID Område Kat. Verdi 

 FK00011937 Barheia TM B 

 Dette er et stort og mye brukt turområde der de vanligste aktivitetene er turgåing, 
bærplukking, soppsanking, fiske, jakt, terrengsykling, skigåing og orientering. I hele 
området går mange løyper og stier. Den som går fra Svensby over til Jægervatnet er 
spesielt mye brukt, samt løypen som går fra Bensnes over til Stortinddalen (eller 
Trollvasshytta). Begge disse stier er merket. Langs løypen fra Svensby til Jægervatnet 
finnes i tillegg to rasteplasser med bord og benker. Barheia (352 moh) er en populær 
topp, med en godt brukt FYSAK-kasse på toppen ved varden. Barheivatnet like ved er et 
populært fiskevann som er tilrettelagt med do, og langs stien hit finnes rasteplass med 
bord og benker. I området finnes tre andre godt brukte FYSAK-kasser. En ved 
Trollhytta/Gielas, og en på hver av de to mest brukte stiene til Trollhytta som begynner 
enten fra Bensnes eller Svensby. I begynnelsen av stien fra Bensnes er det skogsbilveg 
opp til Stortuva, med postkassen og utedo. Det er mulig å ta seg fram med rullestol opp til 
Stortuva, men utedoen er ikke tilpasset funksjonshemmede. Trollhytta lengre nord er en 
åpen hytte som eies av UL Trollvasstind. Om vinteren tråkker UL Trollvasstind løyper fra 
Svensby til Trollhytta. Ved Trollhytta er det servering hver søndag. Ovenfor Toften i vest 
ligger et populært orienteringsområde. Ved Kvitberget helt i øst har elgjaktlaget etablert 
en gapahuk av stein. Sjøområdene (ikke avgrenset) benyttes til fritidsfiske. Tromsøya 
speidergruppe bruker området i sine aktiviteter. Ved østsiden av Trollvatnet ligger en fin 
steinbre. Friluftsområdet brukes hele året, først og fremst av folk fra Lyngen kommune. 

 Området brukes mye til skigåing. Den populære Trollvasshytta er et populært mål og 
endepunkt for skiløypen som trakkes i området. Skuterløypa krysser denne skiløypa. 
Friluftslivsområdet er godt tilrettelagt med nærmiljøfasiliteter. Trollhytta ligger 370 meter 
vest for snøskuterløypen. Hytta drives av UL Trollvasstind. Turer hit kan starte fra 
Bensnes eller Svensby. Turistsenteret på Svensby benytter skuterløypen en del. I tillegg 
er det en egen næringsløype jf. lokal forskrift  om snøscooterløyper med næringsformål, 
Lyngen kommune, Troms - FOR-2018-10-02-1552 som går på eiendom 123/12 fra 
Bergvika østover mot Trollvannet.  

 FK00011935 Storsteinnes - Kjosen NT B 

 Kjosen er et mye brukt nærfriluftslivsområde for beboerne i området. Området benyttes til 
små og store hverdagsturer, med eller uten ski på beina, hele året. Området blir også 
brukt som utfartssted for lengre turer opp til fjellområdene som Sultinden eller 
Tyttebærtinden, eller for turer inn i Tyttebærdalen mot Fastdalen. Bergene langs Kjosen 
blir brukt til rekreasjonsfiske. I området ved Tyttebærdalen finnes sjelden kystfuruskog. I 
Tyttebærelva som renner gjennom dalen finnes vannverk, og det går en anleggsveg opp 
dalen. Nedenfor vegen ligger Tyttebærneset, en mye besøkt utfartsplass som er 
avgrenset som eget område. Ovenfor dette område ligger et steinbrudd som er planlagt å 
utvides. 

 Det mindre brukte startstedet for løypa ved Heimtun ligger i friluftslivsområdets vestlige 
ytterkant og berører således ikke friluftslivsområdet i vesentlig grad.   

 FK00011925 Jægervatnet UO A 

 Jægervatnet er et stort vann med mye forskjellig friluftsbruk hele året. Vanligste 
aktivitetene er fiske, turgåing på stier langs vannet, bading, kano- og kajakkpadling, fyre 
bål ved strandkanten, sykling, skigåing, samt bærplukking på myrene i området rundt 
Jægervatnet. Jægervatnet har oppgang av både laks og sjørøye og er et veldig viktig 
innlandsfiskevann. På østsiden og i nord finnes en del private hytter. På østsiden ligger 
også Jægervasshytta, som er en åpen turlagshytte i regi av Troms Turlag. Nesten helt i 
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sør, ved elvemunningen til Stortindelva, ligger en sandstrand som av og til brukes som 
badeplass. På begge sider av vannet går skogsbilveier. Begge er tilgjengelige med 
rullestol, men den på vestsiden er bedre tilrettelagt for dette formål og er lengre. Langs 
med den vestlige løypa finnes også to FYSAK-kasser, en ved rasteplassen helt innerst 
(fem kilometer) og en ved en sti som tar av til vest litt nærmere parkeringen (to kilometer). 
Stien er tilrettelagt med utedo ved veienden, samt rasteplasser med bord og benker flere 
plasser. Det er også nokså populært å sykle langs stiene på begge sider om Jægervatnet 
og videre mot Svensby i vest. Kobbenes i nord er en mye brukt strandsone. I nord ligger 
også Jægervatn leirskole sitt område, som benyttes mye av skoleelever i Lyngen samt av 
Barnas Turlag. Her finnes lavvoer, toalett, badestamp, ei bu med et soverom, og et naust 
med kjøkken. Leirskolen tilbyr kajakker og kano for leirskolens besøkere og til utlån. 
Friluftsområdet Jægervatnet er lett tilgjengelig, og besøkes av folk i alle aldrer både fra 
Lyngen kommune og nabokommunene. Tromsøya speidergruppe bruker området i sine 
aktiviteter. Ved Jægervassbotn helt i sør slutter en offentlig scooterløype fra Svensby, 
helt inntil grensen av landskapsvernområdet. Området helt i sørøst er en del av 
Lyngsalpan landskapsvernområde, der formålet med vernet er å ta vare på et av Norges 
mest karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske 
forekomster, med det biologiske mangfoldet, de kulturminnene og den kulturpåvirkning 
som preger landskapet. Området grenser også i nord til Stormyra (Jægervatn) 
naturreservat, som er vernet for å bevare et vakkert myrlandskap med stor variasjon i 
myrtyper. 

 Skuterløypen går nesten opp til Jægervannets sørlige bredde. Myrene rundt Jægervann 
brukes til skigåing og må sees i sammenheng med skiturer til Trollhytta og 
Jægervasshytta. Skuterløypen berører sørsiden av friluftslivsområdet. Det betyr at øvrige 
deler av friluftslivsområdet er fritt for snøskutertrafikk, men lyden vil bære overvannet.  

 

5.13.4 Friluftsliv, Lyngseidet 

 ID Område Kat. Verdi 

 FK00011866 Verdens ende TU A 

 Opp til Verdens ende, Eidnasen/Muotkenjunni (450 moh), går en traktorvei og sti fra 
Lyngenhallen, samt fra Giæverlia. Området brukes hele året, mest av de lokale. På fjellet 
står en FYSAK-kasse, oppe på fjellkanten like over skoggrensa. Det står en gapahuk rett 
øst for alpinbakken, som brukes en god del av de lokale og av skolen. En grillhytte skal 
bygges i området av Lyngseidet hytteforening. Det er også vanlig å gå via her på veg til 
Rottenvikfjellet i nord. Randonee-konkurransen Lyngen Rando går her. 

 Friluftslivsområdet preges av at skuterløypen til Rottenvikvatnet gir økt fremkommelighet 
for folk som vil gå hit på ski om vinteren. området brukes mest til friluftsliv sommerstid.  

 FK00011861 Rottenvikfjellet TU B 

 Rottenvikfjellet (600 moh) er et populært fjellområde. Rottenvikvannet i nordvest er 
regulert. Det går en anleggsvei, "Rørgata", fra øst opp til Rottenvikvannet, og herfra 
fortsetter en sti videre opp mot Rottenvikfjellet. Det er vanlig å gå ned til Lyngseidet 
herfra, eller videre over til Rundtinden. Det er gjennomfart i området også til 
Fastdalstinden og Loktosvárri. Rottenvikfjellet blir brukt hele året, først og fremst av 
lokale. Det går en scooterløype fra Lyngseidet opp til Rottenvikfjellet. 

 Friluftslivsområdet er endested og vendepunkt for snøskuterløypa som følger 
anleggsveien til Rottenvikvatnet. Området brukes hele året, hvor bruken vinterstid aller 
mest er knyttet til snøskuterløypa.  
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5.13.5 Vurdering mot øvrige friluftslivsområder i Lyngen kommune 

Skuterløypene berører nordre del av Lyngen kommune, og noen sentrale område for 

vinterfriluftsliv. De aller viktigste vinterfriluftslivsområdene i Lyngen kommune er områdene 

knyttet opp til Lyngseidet lysløype, skihytta og Rørneshytta like sør for Lyngseidet. Disse er fri 

for snøskuterløyper. De sørlige og østligste friluftslivsområdene i kommunen er også fri for 

snøskuterløyper, men dog ikke like tilgjengelige om vinteren. Friluftslivsområdene rundt 

Svensby med skiløype til Trollhytta og vinterbruken knyttet til Vaggasvannet er også av stor 

betydning. Her er det snøskuterløyper, men hensynet til tradisjonelt vinterfriluftsliv balanseres 

på en hensiktsmessig måte ved alt skuterløypa fra Lenangen ender i god avstand før 

Vaggasvannet, og at de største delene av Jægervann friluftslivsområde er fritt for 

snøskuterløyper. Det er lagt til rette for en ny løypedel mellom Sør-Lenangen og Nord-

Lenangen parallelt med eksisterende løype. Dette bidrar til å styre en del av skutertrafikken mot 

Vaggas, Rødtindvannet og Rundfjellet lenger bort fra skiløyper i Lenangen.  

 

5.13.6 Støy og friluftsliv 

Miljødirektoratets veileder «Støy og planlegging av snøscooterløyper» dat.10.01.2018 gir 
kriterier for løypenes avstand til viktige og svært viktige friluftslivsområder.  

For friluftslivsområder som kommunen selv har kartlagt og verdsatt som svært viktig eller viktig 
anbefaler direktoratet at en grenseverdi på 40 dB benyttes. I disse områdene er fravær av 
menneskeskapt støy i utgangspunktet forventet, og det skal være mulig å drive med ulike 
aktiviteter uten å bli forstyrret av menneskeskapt støy. Løyper bør ikke legges så tett opp til 
viktige friluftslivsområder for vinterfriluftslivet at disse områdene vil bli forringet av støy fra 
snøskuterløypene som overstiger grenseverdien. 

Der kommunene fastsetter snøskuterløyper innenfor angitt minsteavstand, må det gjøres 
nærmere vurdering av støy. For viktige eller svært viktige friluftslivsområder er det lagt til grunn 
en minsteavstand på 450 meter fra løypene.   

Vann som Nedre Rødtindvatnet og sideområder på snaufjellet kan benyttes til rasting innenfor 

300 meters-reglen for rasting på snaufjellet i Nord-Troms og Finnmark. 

Hensyntagen til minsteavstandene i Miljødirektoratets støyveileder må da gjelde fra den aktuelle 

rastegrense. Løypene i Lyngen kommune går stort sett i lavlandet. Endestedene ved 

Rundfjellet, Nedre Rødtindvatn og Rottenvikvatnet er på snaufjellet. Her kan det rastes inntil 

300 meter fra løypene. Der det er aktuelt å åpne for rasting i lavlandet bør det fastsettes en 

mindre avstandsgrense. Spesielt i delen av løypa som går øst for Rundfjellnasen i Nord-

Lenangen er mer brukt i friluftslivssammenheng vinterstid.  

Løypene bryter inn i viktige og svært viktige friluftslivsområder, men støypotensialet begrenses 

en del der hvor løypa går i dalfører og vegetasjonsrike områder. Dette gjelder spesielt inne i 

verneområdet hvor traseen strekker seg gjennom dalføre og løypa fra Lyngshallen og frem til 

tregrensen et stykke sør for Rottenvikvatnet.  

I sammenheng med løyper i viktige og svært viktige friluftslivsområder må man vurdere aktuelle 

avstander til turmål som nyttes i vinterhalvåret og se både negative og positive sammenhenger 

mellom skuterløypene og vinterfriluftslivet. Trollhytta ved Svensby er et viktig mål for skigåere 

som følger oppkjørt løype. Rottenvikvatnet er også et fint turmål, men dette er igjen fordi 
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skuterløypen fra Lyngseidet blir brukt av skigåere. Man opplever ofte en viss økning knyttet til 

skigåing der det etableres snøskuterløyper. Skuterløypene i Lyngen har vært i drift i mange år. 

Det oppleves at det er få interessekonflikter knyttet til bruken av de fastsatte løypene. Man ser 

derimot beklageligvis at Lyngen er et sted det kjøres mye ulovlig utenfor løypene. Dette har 

negative virkninger for utøvelsen av vinterfriluftsliv, mest knyttet til at skuterstøy blir mer utbredt. 

I så måte bør man jobbe med tiltak. I forskriftsprosessen kan man primært påvirke gjennom 

begrensninger eller utvidelser av løypenettet. I sammenheng med privatkjøring utenfor 

løypenettet ser man ikke at forskriftsprosessen kan avhjelpe stort.  

Mellom skuterløypene er det flere områder som er fri for skuterløyper man kan bruke til å ta seg 

fra lavlandet og opp i Lyngsalpene. Trafikk i skuterløypene vil høres på avstand, men 

utbredelsen begrenses også av topografi og vegetasjonsskjerm. Løypene fra Svensby og 

Lyngseidet innbyr til lav fart. Fra Lyngseidet er veien opp til Rottenvikvatnet preget av stigning 

som bidrar til mer støy ved at det trengs større gasspådrag.  
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 Støy 

5.14.1 Minsteavstander 

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder «Støy og planlegging av snøscooterløyer» dat. 

10.01.2018. Veilederen er førende i kommunenes arbeid med fastsettelse av snøscooterløyper 

og gir følgende minsteavstander fra side for senterlinjen: 

Eksisterende støykilder  Maks. 30-50 meter 

Boliger, hytter og annen støyfølsom bebyggelse  Min. 60 meter 

Viktige og svært viktige friluftslivsområder  Min. 450 meter 

 

Der det tillates rasting på snaufjellet og på islagte vann utvides influensområdet og 

minsteavstanden med angitt avstand for rasting.   

 

 

5.14.2 Boliger nært løypen 

Utfordringene til støyfølsom bebyggelse nær løypen er i størst grad knyttet til situasjoner der 
skuterløypen går nær boliger i tettstedene. Langs fv. 7922 mellom Engens og Stakkemyra i 
Nord-Lenangen går skuterløypen nærere enn 60 meter fra boligene langs fylkesvegen. Her er 
likevel fylkesvegen en eksisterende støykilde, og løypens plassering kan aksepteres ved at 
skuterløypen går langs med en eksisterende støykilde som ligger enda nærmere og utsetter 
boligene for trafikkstøy. Ved Storvallen i Nord-Lenangen er skuterløypen trukket lenger bort fra 
boligområdet slik at støykravet på 60 meter innfris.  
 

  

Figur 8: Rød linje illustrerer avstandskrav for støy 60 m. 
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Storvoll er et boligområde hvor skuterløypen er trukket lenger vest slik at det skapes større 
distanse til boligfeltet.   
 

5.14.3 Støy i motbakker 

I motbakker langs traseen må man påregne at snøscootere som skal opp stigningene genererer 

høyere støynivå enn kjøring på flatmark eller nedoverbakke.  

I årene som har gått siden snøskuterløyper i Lyngen kommune ble fastsatt jf. §5 tredje ledd, har 
både utslippsnivå og støynivået fra snøskutere sunket en del som følge av en kontinuerlig 
heving av kravene til utslipp og støy sammen med teknologiske fremskritt. Spesielt i partier med 
stigninger som f.eks. fra Lyngshallen til Rottenvikvatnet vil det være et høyere støynivå. 
Influensområdet og støyens virkning for naturmangfold, friluftsliv samt bolig- og hytteområder er 
også vurdert i lys av behovet for økt gasspådrag som gir mer støy. Ved løypenes startpunkter er 
det ikke boliger eller hytter nærmere en 60 meter. Det er heller ikke bakker. 

  

Figur 9: Støykart, boligområde Storvoll 
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 Sikkerhet 

5.15.1 Sikkerhet og løypedrift 

Snøskuterforeningen og grunneierlaget på Svensby har GPS sporet løypenettet slik at linjen 
som tegnes i kartet gjenspeiler den reelle traseen. Når drifter sammen med kommunens 
saksbehandler og eventuell konsulent planlegger skuterløypenes linjeføring tas det flere 
sikkerhetsfaktorer i betraktning. Overordnede tema er mest relevante for ROS analysen mens 
planlegging på detaljnivå gjøres ute i løypa av de som sporer traseen.  

Faren for snøskred står for en betydelig del av risikoen med å fastsette snøskuterløyper. 
Sammen med utrygg is på elver/vann og påkjøringsfarlige objekter nær løypen er dette 
faremomenter der risikoens kan reduseres med gode rutiner og planlegging.      

Lyngen kommunes formannskap vedtok i sak 25/17 den 15.03.2017 egen rutinebeskrivelse for 
stenging av snøscooterløypene ved snøskredfare.  

Ulykke pga. dårlig 

Linjeføring. Velt pga. topografi (tverrbratt 
og/eller skråbratt løypetrasé) 

Fall pga. topografi eller snøforhold 
(brattkant nær løypetrasé) 

Stigning/fall, helning på løypa og 
siktforhold mht. vegetasjon og 
bakketopper. Tilrettelegge for møtebredde 
spesielt i kurver og over bakketopper.    

Ulykker ved 

anleggsgjennomføring 

Anleggstiltak kan være hogst, merking, 
skilting oppkjøring og slådding av 
løypetraseen. Erfaring / 
erfaringsutveksling til uerfarne og yngre 
generasjoner.  

Ulykke pga. høy fart på snøskuter og 

fartsstrekninger 

Rette og flate langstrekninger over myrer 
og vann bidrar til at farten går opp. 
Stikking av myke løypekurver over disse 
stekningene vil kunne bidra til å redusere 
farten noe.  

Ulykke ved kryssing av bilvei. Løypedrifter må sørge for god sikt 
gjennom hele sesongen  

Ulykke 

snøskuter/skiløpere 

Spesielt knytet til faren for påkjørsel ved 
at skiløpere bruker snøskuterløypene til 
skigåing under værforhold når sikten er 
dårlig. Der skuterløype og skiløype 
krysser hverandre må det settes opp skilt.  

Ulykke ved kjøring nær og parallelt med 
bilvei 

Lys fra motgående snøskuter som kjører 
parallelt med bilveien kan villede 
trafikanter som ikke er vant med 
snøskutertrafikk  

Snøskuterfører kjører seg fast pga. dyp 
snø i løypa 

Ved store snøfall bør berørte løyper 
vurderes stengt til været har bedret seg 
og preparering er gjennomført.  
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5.15.2 Skredfare  

Løypene i Lyngen går gjennom noen potensielt skredfarlige områder knyttet til skuterløypa i 
Lenangen. Lyngen kommune foretok i 2008 en rasfarevurdering på alle sine gjeldende 
snøscooterløyper i kommunen. NGI utalte seg i forbindelse med løypa fra Lyngseidet til 
Rottenvik vannet. 

Uttalelse fra NGI v/ Frode Sandersen, 29.10.2008.  

Snøscooterløypa fra Lyngseidet - Rottenvik vannet: «Det anslåes at det går 100 år mellom hver 
gang ett skred kan nå snøscootertraseen Lyngseidet-Rottenvik vannet. Det er kun etter 
langvarig nedbør med vind fra 
nordvest at det kan gå skred mot løypa. Hvis sikkerheten skal økes kan det innføres 
restriksjoner av bruken under perioder med stor skredfare (faregrad 4) når vindretningen 
kommer fra nord –og nordvest». 
Ettersom kommunen er ansvarlig for sikkerheten i det åpne løypenettet bør det foreligge en rute 
for stenging av løypene i perioder med snøskredfare. 
 
For de andre løypene har det ikke vært involvert fagkompetanse for å vurdere skredfaren. Det 
er likevel noen traseer som går inn i områder som er definert som potensielt skredfarlig i 
aktsomhetskart fra NGI, NVE og Forsvarets skredkart. 

Kommunens rutinebeskrivelse for håndtering av skredfaren i snøskuterløypene legges til grunn 
som handlingsdokument i vurderingen av om løyper i utsatt område skal holdes åpne.  

Klima i stadig endring medfører at snøskred opptrer oftere enn tidligere og på andre steder enn 
før. Det er i de siste årene observert flere selvutløsende skred hvor det tidligere ikke har gått 
snøskred. Kommunen som er ansvarlig for sikkerheten i snøscooterløypene så lenge den er 
åpen. Lyngen kommune bruker NVEs tjeneste www.varsom.no for rasfarevurdering.  
 
Varsel farenivå 1 og 2: 

Alle løyper holdes åpne. Unntak kan skje i visse tilfeller, men da etter spesiell varsling fra NGI, 
NVE eller andre kilder (folk med snøskred kompetanse i kommunen). 

Varsel farenivå 3: 

Siste del av løypa opp til Raudtindvatnet og Lyngseidet – Rottenvik vannet vurderes spesielt. 
Vurderes mot vær, vindforhold/retning og snømengde. 

Varsel farenivå 4: 

Alle løypene stenges med unntak for løypenettet på Svensby, Båtnes – Straumen og Hamnes – 
Stakkemyra. 

Ved stenging varsles brukerne på kommunens hjemmeside, snøskuterforeningens facebook- 
side. Snøskuterforeningen har ansvaret for å fysisk stenge løypene med varselskilt og fjerne 
varselskiltene når løypa åpnes igjen.  

http://www.varsom.no/
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5.15.3 Skredområder, kart 

 

  

Figur 10: Aktsomhetsområder for snøskred 
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5.15.4 Kjørefart og fartsgrenser 

Noen steder kan det være hensiktsmessig å skilte med nedsatt hastighet og gjøre fører 

oppmerksom på eventuelle farer. Ved kryssing av veg skal det skiltes med stoppskilt i 

snøskuterløypen.  

Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel legges 

til grunn for fastsettelse av fart i snøskuterløypene.  

Forskriften fastsetter at det i terreng ikke må kjøres fortere enn 70 km i timen, og at det for 

beltemotorsykkel med slede ikke må kjøres fortere enn 60 km i timen uten passasjerer og 40 km 

i timen med passasjerer. 

Eventuell ytterligere fartsbegrensning kan skiltes lokalt hvis Lyngen kommune finner det 

hensiktsmessig.  
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6 Risiko og sårbarhetsanalyse 

 Om ROS - analysen 

Vurdering av risiko og sårbarhet er satt sammen av fagspesifikke tema som er relevant for 
snøscooterløyper.  

ROS analysen konsentrer seg primært om overordnede faktorer som kan ha innvirkning på 
sikkerheten til de som kjører og andre.  

Analysen har som mål å sikre at forhold som kan 
medføre alvorlige konsekvenser ved skade på mennesker, miljø, økonomiske verdier eller 
samfunnsfunksjoner klargjøres, slik at omfang og skader av uønskede hendelser kan 
reduseres. ROS - analysen identifiserer hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere 
risikoen til et akseptabelt nivå, og danner grunnlag for de valgte løsningene og avbøtende 
tiltakene som inngår i endelig løsning. Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse 
skal inntreffe bygger på kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant 
informasjon. Listen er ikke uttømmende. 
 

 Bakgrunn for ROS - analysen  

DSB veileder – Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017) stadfester når det er 
krav til ROS – analyser som faller utenfor plan- og bygningsloven §4-3.  

Kravet til ROS-analyser etter § 4-3 gjelder alle planer for fremtidig utbygging i kommuneplanens 
arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Planer som faller utenfor plikten i § 4-3, vil 
likevel måtte utredes tilfredsstillende. Det kan bety at en ROS-analyse kan være nødvendig for 
andre arealplaner. I lovens formålsbestemmelse § 1-1 står det at konsekvenser for miljø og 
samfunn skal beskrives. I § 3-1, første ledd bokstav h) står det at det er en oppgave å «fremme 
samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig 
infrastruktur, materielle verdier mv.» Forvaltningsloven har også regler om forvaltningsorganets 
utrednings- og informasjonsplikt før enkeltvedtak i § 17 (gjelder for reguleringsplaner) og 
forvaltningsorganets utredningsplikt før vedtak av forskrifter i § 37 (gjelder for 
kommune(del)planer). 
 

 Analyseområdet 

ROS – analysen omfatter det geografiske området som er snøskuterløypens influensområder. 

Analysen tar for seg de faktorene som relaterer seg til bruken av løypene med hensyn til 

sikkerhet. Flere av temaene for en ordinær ROS – analyse dekkes av de spesifikke kravene til 

utredning som følger av motorferdselforskriften §4a.    
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 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 

Hendelse/situasjon Rel. Risiko Kommentar/tiltak 

1.  Sørpeskred og flomskred  Ja  
Risiko i smelteperioden utover våren. Ivaretas 
gjennom kommunens rutiner for stenging av 
løypene ved fare for skred.  

2.   Snøskred-/isras Ja   

4.   Elveflom Nei  

Løypene krysser elver og bekkeløp. Økt 
vannføring og fuktighetsgrad i terrenget må 
påregnes under snøsmelting og ved lengre tids 
mildvær.  

7.   Vindutsatt Ja  

Løypen går enkelte steder i åpen topografi som 
normalt er mer eksponert for vind enn 
lavereliggende terreng. Dette gjelder spesielt 
delene av sammenbindingsløypa og 
Skibotnløypa på snaufjellet. Generelt er vinden 
sterkere i høyereliggende og åpent terreng. Ved 
kraftig vind/snøfokk stenges de utsatte delene 
av løypenettet. 

8.   Nedbørutsatt  Ja  
Ved store snøfall er aktuelt å stenge løypene til 
de er preparert på nytt.  

9.   Sårbar flora   

Temaet vurdert mht. naturmangfoldloven §§ 8-
12. Ingen spesielt sårbar flora som kommer 
under direkte påvirkning. Nærmere vurdering 
vedr. forekomster av viktige naturtyper og arter i 
vurdering etter NML.   

10. Sårbar fauna/fisk Ja  
Ingen kjente forekomster av spesielt sårbar 
fauna/fisk i influensområdet. 

11. Verneområder Ja  Skuterløypen berører Lyngsalpan LVO 

12. Vassdragsområder Nei  

Løypene går over bekker / vann / Straumen hvor 
tynn is, overvann og flere 
islag er forhold som kommunen og 
snøskuterforeningene må ha kontroll på før 
løypa åpnes og gjennom hele sesongen.  
Løypa må stenges evt. stikkes midlertidig om 
ved dårlig is. 

13 Fornminner (afk) Nei  Ingen registrerte funn. 



   

 
 

 

60(72) 
 
  

 

14. Kulturminne/-miljø Ja  
Løypene berører ikke registrerte kulturminner. 
Området er unikt og svært verdifullt i landskaps- 
sammenheng. 

15. Vei, bru, knutepunkt Ja  

Statens vegvesens gir retningslinjer til utforming 
jf. veileder for snøscooterløyper. Retningslinjene 
som er gitt av Statens vegvesen skal følges når 
løypen er åpen til en enhver tid. Drifter må ha 
kontroll og sørge for god frisikt, riktig 
rampeutforming og godt synlig skilting i løypens 
knutepunkter / kryss. Løypen krysser fylkesveg 
Tillatelsen til å etablere kryssing gis av vegeier.       

HENDELSE/SITUASJON REL. RISIKO KOMMENTAR/TILTAK 

16. Havn, kaianlegg Nei   

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei  
Norsk folkehjelp har stasjon ved Lenangen 
skole. De bruker løypene mye i sammenheng 
med redningsoppdrag.   

18. Nødetater og oppsyn/kontroll Ja  

Redning ved ulykker eller skader pga. kjøring 
med snøscooter i løypene samt kontroll og 
ulovlighetsoppfølging av Politi og Statens 
naturoppsyn (SNO). Kommunen bør opprette 
fremme samhandling i planleggingen av løyper 
ved å sende høringsforslag til 
kontrollmyndighetene slik at disse kan uttale 
seg.   

19. Kraftforsyning / høg og 
lavspent samt telefonlinjer  

Nei  

Ved store snøfall, spesielt snø med høyt 
fuktinnhold må det påses at ikke strøm- eller 
telefonlinjer blir hengende slik at det kan utgjøre 
fare for ferdende på snøscooter.  

20. Vannforsyning Ja  

Undersøkelser tilknyttet eventuelle 
drikkevannskilder ved løypene. Temaet bør 
belyses for bedre sikre at mulige 
drikkevannskilder blir fanget opp i 
høringsperioden. Gjelder spesielt der man har 
behov for å justere traseene.      

23. Område for idrett/lek Ja  
Mulig konfliktpotensial mht. støy. Løypene går 
ikke nær skoler / barnehager ol. eller boliger på 
en slik måte at kravene ikke innfris.  

24. Viktige områder for friluftsliv Ja  

Løypen berører friluftslivsområder. Temaet er 
omtalt i saksutredningen jf. 
motorferdselforskriften §4a. Løypen er vurdert 
mot kartlagte og verdsatte friluftslivsområder. 
Avbøtende tiltak som skilting og nedsatt fart bør 
gjøres for å ivareta hensynet til skiløyper.  

25. Vannområde for friluftsliv Ja  

Løypen passerer over eller i nærheten av vann 
aktuelle for isfiske. Tilretteleggelse for isfiske på 
utvalgte steder gjøres for løypens verdi, men 
skaper en viss risiko for forurensning av de 
utvalgte vannområdene for friluftsliv da i 
sammenheng med eventuelle ulykker hvor 
snøskuter går gjennom is.  
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26. Akutt forurensning Nei  

Løypa medfører transport av 
drivstoff i og på snøskuter. En viss fare for 
mindre søl og lekkasjer. Ulykker på islagte vann 
kan få konsekvenser for naturmangfoldet.  

27. Permanent forurensning Ja  

Utslipp i form av eksos kan føre til forringelser i 
markdekkets flora. Hardpakking av snø i løypen 
gir tregere plantevekst utover våren og 
sommeren.  

29. Støy fra snøskutere  Ja 

 

Bruken av løypene vil generere støy og økt 
bilkjøring til og fra løypens startsteder. 
Retningslinjene for støy planlegging av 
rekreasjonsløyper følges.  

30. Støy fra andre kilder Ja  

Uønsket støy generert fra snøscooterkjøring i 
løypene og trafikkstøy pga. bilkjøring til og fra 
løypenes ankerpunkter. Støy er utredet som 
eget tema. 

31. Forurenset grunn Ja  

Kan knyttes til fare for forurensing av 
drikkevannskilder som private brønner el. 
Floraen i markdekket eksponeres for flyktige 
organiske forbindelser (PAH). Dette gir lokale 
virkninger hvor konsentrasjonene utenfor 
snøskutersporet er små.      

32. Forurensning til sjø Nei  

Ikke relevant med mindre en eventuell 
forurensning finner sted i elvene langs 
løypetraseene som leder til sjø eller på isen i 
Lenangsstraumen.  

35. Avfallsbehandling Ja  

Bruken vil kunne bety søppel fra brukerne ved f. 
eks rasteplass eller løypens startpunkter. Det 
bør tilrettelegges for noen søppeldunker og 
tømming av disse. 

HENDELSE/SITUASJON REL. RISIKO KOMMENTAR/TILTAK 

37. Fare for akutt forurensning Ja  
Hvis snøscooter går gjennom isen og forurenser 
vann/innsjø. Løypene legges ikke over vann 
som er drikkevannskilder. 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja  
Biltrafikk til/fra løypene kan føre til/bli utsatt for 
ulykker ved inn/utkjøring til løypens startpunkter 
eller ved av- og pålessing.  

45 Ulykke med    
      gående/syklende 

Ja  

Tiltaket kan føre til større risiko for trafikale 
hendelser mellom gående, biltrafikk og 
snøscootertrafikk spesielt ved løypens 
startpunkter.    

46. Ulykke ved anleggsarbeid Ja  
Hensyn til sikkerhet må tas når skuterforeningen 
stikker ut løypene og foretar kvisting/trefelling 
mv.     

47. Ulykkespunkter Ja  

Farer ved kryssing av veg og farer i terrenget og 
kryssing av skiløyper. Viktige faktorer er 
opplysning i form av skilt og overholdelse av 
krav til sikt ved kryssing av veg. 

48. Sabotasje og terror Nei  
Føre var prinsipp må ivaretas.  
Tiltaket er ikke et naturlig terrormål.  



   

 
 

 

62(72) 
 
  

 

50. Naturlige terrengformer  
       som utgjør spesiell fare 

Ja  
Løypens vertikalkurvatur er til tider varierende. 
Gode rutiner for skilting av brattere opp og 
nedoverbakker vil ivareta temaet.  

51. Kollisjon med 
påkjøringsfarlige objekter i 
terrenget nær løypetrasé 

Nei  
Det er ingen åpne gruver eller sjakter i løypen 
eller dens umiddelbare nærhet.  

52. Snøskuterfører mister løypa 
pga. snøfokk eller 
whiteout 

  
Forekommer for det meste på fjellet, men kan 
også utgjøre fare ved snøvær og vind i 
lavlandet.  
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7 Løypeplan og driftsforutsetninger 

 Kart over løypenettet  

Figur 11: Løypekart 
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 Løypeinndeling 

Hovedløypene følger inndelingen angitt i gjeldende forskrift.  

Hovedløypene delt inn i mindre strekninger basert på steder hvor man lettere kan foreta 

stykkvise åpninger/stengninger på grunn av f. eks. skredfare eller snøforhold.  

1 Lenangen 

L1 Sør-Lenangen – Storvoll – Nedre Rødtindvatnet  

L2 Båtnes – Stakkemyran – Engenes  

L3 L1 (Straumen) - Vaggas 

L4 L1 - Vassdalsskardet 

L5 L1 - Hesjebukta 

2 Svensby – Jægervatnet - Heimtun 

3 Lyngshallen – Rottenvikvatnet 
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Figur 12: Løypenummer, Lenangen 
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 Rasting  

7.3.1 Rasting i lavlandet 

Det åpnes for rasting inntil 30 meter fra løypene forutsatt at kommunen eller løypedrifter har satt 

opp skilt som opplyser at rasting er tillatt nedenfor tregrensen.  

 

7.3.2 Rasting på snaufjellet 

Det åpnes for rasting inntil 300 meter fra skuterløypen på snaufjellet. Områder hvor løypene går 

i snaufjellet begrenser seg til enkelte av løypene innenfor landskapsvernområdet, samt områder 

sør for Rottenvikvatnet over tregrensen.    

 

7.3.3 Rasting på islagte vann 

Det kan rastes på mindre vann i snaufjellet innenfor bestemmelse om rasting inntil 300 meter fra 

løypene. Nedre Rødtindvatnet er det eneste vannet utover 300 meter hvor det åpnes for rasting.  

Vannet ligger i landskapsvernområdet og er endested for løypen L1. Øvrige vann langs løypene 

i snaufjell er innenfor 300 meter.  
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Sikkerhetsaspektene knyttet til rasting på islagte vann omhandler i stor grad rådende isforhold. 
Kjøring på islagte vann stiller likefult forutsetninger om fartstilpasning, siktforhold og at fører tar 
hensyn til møtende kjøretøy ute på vannene.  

Islagte vann er flate områder som er mindre utfordrende kjøreteknisk, men lange rette 
strekninger med stabilt underlag innbyr også til høyere fart. Hensikten med å raste på islagte 
vann er i hovedsak knyttet til rekreasjon og isfiske.  

Ved at vann er åpne for rasting utvides ferdselen og bruken av dette området.  
Nedre Rødtindvatn er innenfor aktsomhetsområder for snøskred, og omfattes av Lyngen 
kommunes rutiner for håndtering av skredfare.  

Gjennom sesongen, og spesielt i perioder med mye mildvær er dialogen om åpning og stenging 
mellom kommunen og skuterforeningene som drifter løypene svært viktig.  

Det er viktig at isen er tykk nok til at det kan kjøres sikkert på vannet ute fare for at snøskuteren 
går gjennom isen. Isens tykkelse vil kunne variere betydelig avhengig av hvor på vannet man 
befinner seg, da spesielt om det er elver og bekker som og innløp eller utløp til og fra vannene.  

Under islegging og isløsning, samt i milde vintre og nedbørrike vintre, kan de svekkete 
områdene være vesentlig større enn hva man er vant med under en normal vintersituasjon.  
Is som bærer godt på morgenen på grunn av nattefrost, kan brått miste bæreevnen når 
temperaturen øker utover formiddagen. Større vann har vanligvis bekker og elver som renner 
inn og ut av vannene. Ved innløp og utløp og i trange sund, strømmer vannet under isen og 
smelter den nedenfra. Dette er vanskelig å se fra oversiden. Vannstrømmen ved innløp og utløp 
gjør også at det tar lengre tid før isen her fryser, og medfører også tynnere is enn der 
vannspeilet er rolig. Steder ved inn- og utløp bør i hovedsak unngås benyttet til skuterkjøring før 
man er helt trygg på at isen her er tykk nok.   
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8 Bestemmelser i forskriften 

 Kjøretider 

Enkelte kommuner vedtar daglige åpningstider. Dette er mer vanlig blant kommuner i Sør- og 

Midt Norge som ikke har hatt løyper før gjeldende regelverk trådte i kraft i 2015.  

Slike åpningstider kan være hensiktsmessige å fastsette der løypene f.eks. kjøring i løypene har 

virkninger for folks nattesøvn.  

Løypene i Nord-Troms og Finnmark har historisk sett ikke vært omfattet av daglige åpningstider. 

På steder hvor bruksintensiteten i snøscooterløypene er svært høy, og løypene er korte med et 

«baneliknende» preg samtidig som dem ligger tett på bebygde områder vil det være kurant å 

vedta åpningstider over døgnet. På en annen side er slike restriksjoner krevende å håndheve 

og også mindre kurante i lange løyper i Nord-Norge som for det meste er i utmark.  

Kjøretidsbegrensninger utover sesongåpningstider kan virke hensiktsmessige for å ivareta 

hensyn til både dyreliv og reindrift. På en annen side må man vurdere hvilken annen kjøring sen 

kveld / nattestid har innvirkning i den store sammenheng. Løypene i Lyngen kommune kan 

kjøres i hele døgnet.   

 

 Rasting på snaufjellet 

Kommunen kan gi bestemmelser om rasting. Ved rasting er det bare kjøring rett ut fra løypa 

som tillates. Nasjonal forskrift §4a gir en anbefalt maksimumsavstand på 30 meter for rasting 

utenfor løypa.  

Vurderingene rundt friluftsliv er gjort med omhu til 300 meters grensen for rasting på snaufjellet i 

de områdene der dette kan være relevant. Dvs. ved Rottenvikvatnet og innenfor 

landskapsvernområdet. Det vises her til Miljødirektoratets brev og merknadene til §4a, som 

åpner for videreføring av praksisen med rasting inntil 300 meter fra løypene på snaufjellet og 

rasting på islagte vann utover 300 m. Rasting nyttes f. eks til aktiviteter som isfiske. Når man 

står på snaufjellet eller et islagt vann kan det være krevende å nøyaktig bedømme en avstand 

på 300 meter.     

I de åpne løypene i Nord-Troms og Finnmark har rasting i henhold til retningslinjer fra Klima- og 

miljødepartementet ut fra sikkerhetsmessige og praktiske grunner vært akseptert inntil 300 

meter fra merkestikkene i snaufjell og på islagt vann. Ut fra de særlige forholdene som gjør seg 

gjeldende i disse fylkene, som også har begrunnet de åpne snøscooterløypene her, vil 

departementet anta at denne praksisen bør kunne fortsette dersom den enkelte kommune 

ønsker det og nedfeller det i sine bestemmelser. 

De sikkerhetsmessige aspektene ved rasting nær løypen kan variere. Det kan være 

hensiktsmessig å tillate rasting et godt stykke ut fra løypen. På steder hvor det parkeres 

snøskutere kan rasting i kort avstand fra løypen medføre økt fare for påkjørsel. Samtidig kan 

belastningen for friluftsliv og naturmangfold bli større ved å tillate kjøring normalt ut fra løypa i 

en gitt avstand. Likevel knyttes rasting til pauser i kjøringen og det er vanlig å stoppe 

snøscooteren når man når bestemmelsesstedet for rastingen. Rasting er ofte korte pauser, men 
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kan også nyttes til lengre stopp i forbindelse med f.eks. bålbrenning eller isfiske. Rastingen er et 

brukssupplement til løypenettet som gir mulighet for pauser og aktiviteter som kan knyttes til 

utøvelsen av tradisjonelt vinterfriluftsliv. Dog er dette et omstridt tema hvor Stortingsmelding 18 

(2015-2016) presiserer at motorferdsel ikke omfattes av friluftslivsbegrepet hvorpå regjeringen 

med stortingsmeldingen om friluftsliv ønsker å fremme «samhandlingen mellom fysisk aktivitet 

og naturopplevelse».  

 

 Rasting på islagte vann 

Rasting på islagte vann i forbindelse med isfiske er et viktig og samholdsskapende 

rekreasjonselement i sammenheng med bruken av løypene. Vannene som åpnes for rasting er 

knyttet til snøskuterløypene, ligger på snaufjellet og er ikke regulert. Vannenes influensområde 

er betraktet i sammenheng med vurderingen av løypene mht. naturmangfold og friluftsliv.  

 

 Rasting utenfor løypa under snaufjellet  

Det åpnes også for rasting under snaufjellet. Flere brukere liker å raste i skogsområdene langs 

med løypene under snaufjellet. F. eks er det å kunne stoppe og fyre opp et bål og grille pølser 

et viktig og samholdsskapene element som Lyngen kommune også ønsker å kunne tilby videre. 

Det tillates jf. forslaget til lokal forskrift rasting inntil 30 meter fra løypene under snaufjellet, men 

kun hvis «Rasting tillatt» vises på skilt. Grunneiers samtykke må legges til grunn.    

 

 Fartsgrenser fastsatt i forskriften 

Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel 

gjelder. Maksimalt tillatt hastighet for kjøretøy i terrenget er 70 km/ time. Beltemotorsykkel med 

slede må ikke kjøres fortere enn 60 km i timen uten passasjerer og 40 km i timen med 

passasjerer. Kommunen kan sette ytterligere begrensinger innenfor denne rammen.  

På flere steder vil løypens linjeføring i terrenget gis med svinger og bakker innenfor vegetasjon 

og naturlige terrengformasjoner som bidrar til å begrense kjørehastigheten.  

Ved kryssing av offentlig veg stilles det jf. Statens vegvesens veileder «Snøscooter» krav til full 

stopp med stoppskilt.  

Noen steder ligger løypene litt nærmere bebyggelse enn 60 meter. Her avbøtes forholdet ved at 
løypen ligger langs fylkesveg 7922 som er eksisterende støykilde, og således er nærmere 
boligene enn snøskuterløypen.  
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9 Drift av snøskuterløypene  

 Ansvarsforhold 

Daglig drifts ansvar for løypene er formelt lagt til kommunene. Noen kommuner setter opp og 

vedlikeholder løypene selv ved bruk av sine ansatte, mens andre kommuner benytter seg av 

frivillige organisasjoner. 

Lyngen kommune er løypeeier og har overordnet ansvar for skuterløypene. Kommunen kan jf. 

merknadene til motorferdselforskriftens §4a sette ut det praktiske arbeidet med drift og 

vedlikehold av løypene til andre aktører. Dette er gjerne lokale snøscooterforeninger eller 

bygdelag eller grunneierlag.  

 

 Informasjon  

Løpende informasjon knyttet til status for snøskuterløyper er et viktig sikkerhetsmessig aspekt. 

Er løypene åpne? Er kun deler av løypenettet åpent? Er det fare for skred i deler av 

løypenettet? Kanskje er det vann hvor isen har blitt utrygg siden siste oppdatering?   

På kommunens hjemmesider legges det ut informasjon om hvilke løyper som er åpne, hvilke 

som er stengt og hva som er årsaken til eventuell stengning. 

Når kommunen har satt ut det praktiske arbeidet til lag eller foreninger som står for preparering, 

vedlikeholdsarbeid og stikking av løypetraseene mv. foregår det en dialog mellom kommunen 

og de med ansvar i f. eks snøskuterklubben.  

Lag og foreninger har vanligvis en hjemmeside / Facebook-side el. hvor det plasseres 

informasjon relatert til klubben / foreningens daglige virke.   

 

 

Figur 13: Kunngjøring fra kommunens hjemmeside 
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 Forebyggende arbeid 

Ulykker må sees i lys av fasene før, under og etter at de skjer. Primærforebygging foregår før 

kjøring i løypene og fokuserer i hovedsak på det fysiske miljøet. 

Forskriftsprosessen brukes til informasjonsinnhenting, planlegging av traseer og veiing av 

hensynene kommune plikter å ta iht. nasjonal forskrift §4a.  

Løypedrifters rolle og medvirkning i planleggingen er svært viktig i arbeidet med å fastsette sikre 

og funksjonelle skuterløyper. Lag og foreninger som drifter løypene er gitt en sentral rolle i 

planleggingsarbeidet.  

- Videreformidling av erfaring 

- Informasjonsutveksling  

- GPS sporing  

 

9.3.1 Daglig drift 

- Hele systemet, løype, utforming og drift må tilrettelegges med utgangspunkt i 

brukerforståelse slik at løypesystemet blir logisk og lettlest. 

- Ikke for mye men tilstrekkelig, og samtidig ikke unødig mye informasjon 

- Fokus på farer som usikker is og snøskred 

 

9.3.2 Forebyggende arbeid i lag og foreninger 

Oppfordring til å holde seg til loven, implementering av sikkerhetsregler gjennom kurs i frivillige 

foreninger og bekjentgjøring av lovverket, infrastruktur og sikkerhetsforanstaltninger gjennom 

informasjon fra kommunen eller andre. Forebyggende arbeid bør også rette seg mot gruppen 

snøscooterkjørere i etterkant av ulykker med oppfordringer til å være risikofokusert og forholde 

seg til lover og regler for å dempe faren for ulykker. 
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