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Bakgrunnen for møtet

ANSVAR

FRIST

Nordkapp kommune har igangsatt en prosess for fastsetting av nye og
eksisterende skuterløyper iht. Motorferdselforskriftens § 4a.
I den forbindelse skal Multiconsult bistå med gjennomføring av pålagte
utredninger. Det har vært varslet oppstart av arbeidet, og forslag til
løypetraseer, forskrift og utredning skal sendes på høring ila våren
2021.
Formålet med møtet er å få mer informasjon om siidaens bruk av
området, og erfaring med bruk av løypenettet, da både eksisterende
løyper og ny foreslått løype iht. KPA.
I møtet ble det vist kart over løypetraseer og registrerte flyttleier,
trekkleier og anlegg knyttet til reindriften på Magerøya.
2

Tilbakemeldinger fra Máhkarávju
a) Siidaen har ingen dårlige erfaringer med skuterløypene, og
bruken av disse. De ankommer vanligvis området rundt 1. mai.
b) Det viktigste er at forskriften ikke åpner for ferdsel etter 5 mai.
Kalvingssesongen starter i bebynnelsen av mai, og det vil alltids
kunne være noen simler som kalver tidligere.
c) Det bør tas inn et vilkår om at skuterferdselen skal ta hensyn til
reindriftene, det er mye rein i området. Dette er særlig viktig i
år der det er lite mat og reinen er i dårlig forfatning.
Det opplyses at det er mye dårlig vær på Magerøya, og mye
vind. I år med mye snø ligger snøen ofte over arbeidsgjerdene,
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Av sikkerhetsmessige årsaker for de som kjører er det ikke
ønskelig at skuterløypen går over gjerdeanlegget ved Jalgavárri,
slik den gjør i kartutsnittet nedenfor.
Enten bør traseen legges om, ellers så er det mulig å etablere
porter i de aktuelle gjerdene. Dette er imidlertid en mer usikker
løsning, da portene kan bli stående stengt på høsten.
MC: Det er nok mest hensiktsmessig at vi ser på mulighetene for
å legge om traseen, slik at en ungår kjøring gjennom etablert
anlegg.
Det ble også opplyst om at det er satt opp et nytt gjerde i det
aktuelle området. Multiconsult(MC) sender kart over området
og siidaen tegner inn plassering av nytt gjerde.
d) Flyttleier/trekkleier brukes i hovesak ikke i vintersesongen, da
det ikke flyttes noe særlig på reinen.
e) Det ble informert om at områdene rundt Gjesvær genrelt har
dårlige snøforhold, og det blir fort tidlig bart i området.
Foreslått løype fra Gjesvær risikerer derfor å måtte stenge
tidlig. Dette påvirker imidlertid ikke reindriftsnæringen.
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GEM/
MMS

Ila. uke 6

Utsnitt av foreslått ny løypetrasé fra KPA som kommer i direkte konflikt med etablert gjerdeanlegg
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Michelsen, Gry Eva
mikkel1959@hotmail.no
Vegard Juliussen
Oppsummering av samtale 17.02.2021 ang. skuterløyper i Nordkapp kommune
onsdag 17. februar 2021 13:35:00

Hei og takk for praten
Viser til telefonsamtale tidligere i dag angående Siidaens erfaringer med skuterløyper på
Porsangerhalvøya, innenfor grensene til Nordkapp kommune.
Multiconsult har oppfattet samtalen slik:
Siidaen har gått god for løypetraseene på Porsangerhalvøya slik de foreligger i dag, og har ingen
negative erfaringer med disse. Det er derimot ikke ønskelig med nye løypetraseer i området.
Det aktuelle området brukes vanligvis fra midten av april og frem til oktober. På grunn av blant
annet klimaendringene har tendensen de siste årene vært at området tas i bruk tidligere og
tidligere.
I fjor (2020) ble løypene stengt en periode pga. beiteutfordringer, dette har tidligere ikke vært
nødvendig. Ev. stenging av løypenettet av hensyn til reindriftsinteressene anses som ivaretatt av
Stadsforvalteren.

Dersom dere har kommentarer til oppsummeringen/ytterligere informasjon, så anmodes det om
at denne sendes til undertegnede innen utgangen av februar.
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