Forskrift om snøskuterløyper, Alta kommune, Troms og Finnmark.
Fastsatt av Alta kommunestyre 15.12. 2020 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i
utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a andre ledd, og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitteloversikt:
Hoveddel
Kart - vedlegg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 1. Formål
Formålet med denne forskriften er å regulere og legge til rette for kjøring med snøskuter i
fastsatte løyper.

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

§ 3. Snøskuterløyper
Snøskuterløyper i Alta kommune framgår av digitalt kart vist i vedlegg til denne forskrift og
sosi-fil datert før 15.12.2020. Snøskuterløypene vises i kommuneplanens arealdel og på Alta
kommunes hjemmeside. Løypenettet i henhold til løypekartet består av følgende skuterløyper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tappeluft
Langfjord
Isnestoften
Talvik
Mattisdal
Eiby
Autsi
Gargia
Bollo
Stilla-Joatka
Joatka-Iesjavri
Joatka-Stabbursdalen
Sopas
Nesvannet-Stabbursdalen
Rafsbotn
Kviby
Korsfjord

18.
19.
20.
21.

Store Lerresfjord
Lille Lerresfjord
Sorrisniva reiselivsløype
Hoalgir reiselivsløype

§ 4. Åpning og stenging av snøskuterløyper
(1) Bruk av snøskuterløypene er bare tillatt når løypen er merket i terrenget, annonsert som åpen på
kommunens hjemmeside, og det er snødekt mark eller et bærende snølag i løypen.
(2) Løypenettet åpnes tidligst 1. november og stenges senest 5. mai. Løypene er stengt i tidsrommet
5. mai til 30. juni, med mindre Fylkesmannen har bestemt noe annet.
(4) Åpning og stenging av den enkelte løype skal skje i samråd med det aktuelle reinbeitedistrikt.
(3) Kommunen kan stenge løyper eller del av løype med umiddelbar virkning. Dette annonseres på
kommunens hjemmeside.

§ 5. Bruk av snøskuterløyper
(1) Bruk av snøskuter skjer på eget ansvar.
(2) Alle løyper og rasteområder kan brukes hele døgnet.
(3) Det er ikke tillatt å kjøre fortere enn 70 km/t med snøskuter. Snøskuter med slede må ikke kjøres
fortere enn 60 km/t uten passasjer, og 40 km/t med passasjer.
(4) Det er forbudt å kjøre med høyere hastighet enn 30 km/t i alle hyttefelt og i boligområder på
følgende steder: i Tappeluft, Rivarbukt, Isnestoften, Talvik, Eiby, Kviby, Storekorsnes, Nyvoll, Lamvika,
Komagfjord, Store- og Lille Lerresfjord
(5) Det er forbudt å kjøre med høyere hastighet enn 40 km/t på følgende steder:
a) områder for rasting utenfor løype,
b) løype 6 fra Eiby til Gampvannet,
c) alle reiselivsløyper.
(6) Ved møtende trafikk i snøskuterløyper skal det holdes til høyre.

§ 6. Løypebredde
Maksimal bredde på løypetraseen er 4 meter på hver side av merkestikkene.

§ 7. Kjøring ut av løypa for stopp og rasting

(1) Det er tillatt å stoppe og raste inntil 300 meter fra senter av snøskuterløyper på begge sider.
Kjøring ut av løypa må skje i mest mulig rett linje frem til rasteplass. Parallellkjøring langs løypa er
forbudt.
(2) Det er forbudt å kjøre ut av løypa for å stoppe og raste på følgende strekninger:
- løype 2 og løype 6 fra Kvartpååttevannet til Flintdalen,
- løype 3 fra Hovdenesvannet til vann 432 moh ved Stordalsvannet,
- løype 5 fra løypestart i Mattisdalen til Sætermyra,
- løype 6 fra Eiby til Gampvannet,
- løype 15 fra Rafsbotn opp Ulvelia,
- løype 16 fra Kviby til Geitfjellet,
- løype 16 fra Kvanndalsvann til Leirbotnvann,
- løype 17 fra Norddalen til øverst i Skarffedalen (Skarffavzi),
- løype 18 fra Store Lerresfjord til Louvasvarri,
- løype 19 på Sarasetveien
- Isberglia naturreservat ved løype 9,
- Leirbotndalen naturreservat ved løype 16,
- Korsfjorden naturreservat ved løype 17.
(3) På islagte vann hvor det går snøskuterløype er det tillatt å kjøre ut av løypa for å stoppe og raste
på hele vannet, med unntak av vann og områder på vann i fjerde ledd. Det er ikke tillatt å kjøre
videre opp på land. Ved rasting på vann skal det kjøres i rett linje ut fra løypa.
(4) Det er forbudt å kjøre snøskuter for å stoppe og raste på følgende vann eller steder på vann:
- områder på vann nevnt i § 7 tredje ledd
- på Kovvannet i løype 1,
- på Gjerdevann i løype 10,
- utenfor 300 meters rastegrense på Iesjavri i løype 11,
- utenfor 300 meters rastegrense på Martinvann i løype 15.

§ 8. Særskilte regler for reiselivsløyper
(1) Snøskuterløype 20 og 21 er reiselivsløyper som er forbeholdt turist- og reiselivsbedrifter for
gjennomføring av organiserte turer for turister.
(2) Kommunen kan etter søknad utstede tillatelse til bruk av reiselivsløyper til turist- og
reiselivsbedrifter for gjennomføring av organiserte snøskuterturer for turister forutsatt
at virksomheten er registrert i enhetsregisteret. Førstegangstillatelse kan gis for inntil to
år. Dersom den næringsdrivende etter utløpet av prøveperioden kan dokumentere en
samlet omsetning som gjør at virksomheten er momspliktig, kan tillatelsen forlenges med
fire år av gangen.
(3) I reiselivsløyper er det forbudt å kjøre med høyere hastighet enn 40 km/t.
(4) Langs reiselivsløypene er det tillatt å parkere og raste inntil 30 meter fra senter av
løypa til begge sider.
(5) Hoalgir reiselivsløype stenges senest 15 april.

§ 9. Sikkerhet
(1) Den som ferdes i skuterløyper og områder tillatt for rasting har et selvstendig ansvar for egen
sikkerhet, samt vurdere risiko for snøskred.
(2) Den som ferdes på islagt vann har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg.
(3) På flere vann er det områder hvor det kan forekomme snøskred, usikker is eller
råker i isen. I disse områdene er motorferdsel forbudt. Områdene er markert med X-satte
refleksmerkede stikker og informert om med skilt ved løypestart. Forbudet gjelder
områder på følgende vann:
-

Løype 2 – Langfjord
Skinnelvvatna 503 moh
Storsteinvannet (Goundánjávri) – 604 moh.
Holmvatna (Suolojávrrit) – 581 moh.

-

Løype 3 – Isnestoften
Storelvvatna, 379 og 407 moh.
Svartfjellvannet (Čáhppesjávri)– 425 moh.

-

Løype 4 – Talvik
Paulvannet – 614 moh.

-

Løype 5 – Mathisdal
Tverrelvvannet (Buoidatjávri) – 632 moh.
Fiskarvannet (Oaggojávri) – 472 moh.
Rundvannet (Coagesjávri)
Risslettvannet – 493 moh.
Flomvannet (Bávttavuolesjávri) 536 moh.

-

Løype 6 – Eiby
Stuevannet (Skoađđojávri) – 585 moh.

-

Løype 7 – Autsi
Avzejávri – 292 moh

-

Løype 10 – Stilla–Joatka
Store Joatkavann (Stuorajávri) – 383 moh.
Joatkajavri med Gaskajavri og Gjerdevann – 382 moh.
Vuolitjávri – 384 moh.

-

Løype 16 – Kvibyløypa
Lagešluoppal – 348 moh.
Vegvannet (Geaidnojávri) – 372 moh.
Holevannet (Biedjojávri) – 448 moh.

-

Løype 17 – Korsfjord
Steinhaugvannet 261 moh
Vigeluftvatna 253 moh

Rogergatvanet 245 moh.
2. Korsfjordbotnvann 288 moh
3. Korsfjordbotnvann (Bajimus Fielvuonjávri) 294 moh.
Bollevannet (Boallojávri) – 356 moh.
Lillehyttevann (Viessojávri)– 335 moh.
2. Skillefjordvannet (Vuolimus Skirvvejávri) - 320 moh.
-

Løype 18 – Store Lerresfjord
Tverrvannet 267 moh
Snárttaljávri – 277 moh.
Navnløs 336 moh
Nástejávri (Stjernevann) – 327 moh.

-

Løype 19 – Lille Lerresfjord
Storvannet – 168 moh.

§ 10. Skilting og merking
(1) Løypene skal stikkes i tråd med kartfestet trase, men kan avvike med inntil 30 meter der det er
nødvendig for å sikre en funksjonell og sikker løypetrase.
(2) Kommunen har ansvar for skilting og merking av skuterløypene.
(3) Der skuterløype krysser bilveg skal Statens vegvesen sine normer for skilting og merking følges.
(4) Løypestrekning hvor skuterløype passerer i utløpsområde for snøskred skal merkes særskilt.
(5) Løypestrekning med nedsatt fartsgrense, jf. § 5, skal merkes særskilt.
(6) Løypestrekning med rasteforbud, jf. § 7, skal merkes særskilt.
(7) Merking skal gjøres med refleksmerkede stikker av biologisk nedbrytbart materiale.

§ 10. Straffeansvar
Brudd på denne forskrift straffes i henhold til § 12 i lov om motorferdsel i utmark
og vassdrag.

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

§12. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks, og opphever samtidig Forskrift av 2016-12-14
nr.1697, om kjøring ut av snøskuterløyper på islagte vann for å raste og Forskrift av 2013-01-23 nr.47,
om skuterløyper, Alta kommune, Finnmark.

