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Fylkesmannens vedtak - forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 
2020 - Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Porsanger 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til søknader fra kommunene Nesseby, Vadsø, Vardø, 
Båtsfjord og Porsanger om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai jf. forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9 andre ledd (heretter nasjonal forskrift § 9). 
 
For søknader fra kommunene Sør-Varanger, Berlevåg, Tana, Lebesby, Gamvik, Karasjok, 
Kautokeino, Måsøy, Hammerfest, Alta og Loppa og deler av Båtsfjord og Porsanger ble vedtak 
fattet den 30. april 2020. 
 
Fylkesmannens vurdering  
 
Generelle vurderinger  
Et viktig formål med lov om motorisert ferdsel i utmark (motorferdselloven) er å regulere 
motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet. Motorferdselforbudet fra 
og med 5. mai til og med 30. juni er gitt i §§ 4 og 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. 
Bakgrunnen for motorferdselforbudet er at rein, fugl og annet dyreliv er svært sårbare på denne 
årstiden, samt at det lett oppstår skader på vegetasjon og terreng i vårløsningen.  
 
Kommunene har i 2020 søkt via et digitalt søknadsskjema. Her har kommunene gjort vurderinger av 
sikkerhet, snøforhold, naturmangfold, innhentet godkjenning fra berørte reindriftsinteresser og 
prioritert omsøkte løyper ut ifra behov/bruk.  
 
Kommunene har selv gjort vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Kunnskap om naturens 
sårbarhet om våren og negative effekter av motorferdsel i utmark er vel dokumentert i en rekke 
vitenskapelige studier. Fylkesmannen har, med bakgrunn i innsynsløsningen for sensitive artsdata i 
naturbase, gjort en særskilt vurdering av konsekvensene forlenget åpning av skuterløypene vil ha for 
naturmangfoldet. Vi anser kunnskapsgrunnlaget til å være tilstrekkelig til å dekke kravet i 
naturmangfoldloven § 8. Jamfør naturmangfoldloven § 9 er føre-var-prinsippet lagt til grunn der det 
er grunnlag for å anta at det er mangelfulle data. Flere løyper er ikke gitt forlenget åpning grunnet 
fare for terrengskader og av hensyn til trua- og sårbare arter som er sårbare for forstyrrelser i 
yngletiden. Sistnevnte knytter seg bl.a. til hekke- og ynglelokaliteter for dverggås (CR –kritisk truet), 
sædgås (VU – sårbar), fjellrev (CR – kritisk truet), jerv (EN – sterkt truet), jaktfalk (NT – nært truet), 
kongeørn og havørn.  
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Fylkesmannen har konkret vurdert hver enkelt løype ut ifra innspill fra reindrifta, hensynet til 
registrert naturmangfold, løypenes formål (om løypene eks. går til fiskevann eller hyttefelt), om 
løypene går i lavland, skogsterreng eller i høyereliggende strøk, samlet belastning av løypenettet 
samt alternative løyper i samme område. Løyper hvor det ikke foreligger eksplisitt godkjenning fra 
berørte reinbeitedistrikt er ikke forlenget. Det er lagt særskilt vekt på sikkerhet for dem som ferdes 
langs løypene da senvinteren/våren er forbundet sikkerhetsrisiko knyttet til skredfare, usikker is og 
åpne vassdrag. Vurderingene baserer seg i stor grad på kommunenes egne opplysninger i 
søknadene, og kommunen har her en særskilt plikt til å stenge løyper om forholdene endrer seg.  
 
Viltet og tamreinen har i mai måned tæret lenge på oppsparte fettreserver samtidig som de går i 
gang med yngletiden. Det er derfor viktig at det blir tatt særlig hensyn til at reinen og viltet for øvrig 
er særlig sårbar for forstyrrelser i denne perioden. Vi viser her til aktsomhetsplikten i 
motorferdselloven § 8 og reindriftsloven § 35 som den enkelte skuterfører plikter å vise overfor rein 
og vilt, eller dersom barmark skulle oppstå i løypene.  
 
En av forutsetningene for forlenget åpningstid for skuterløypene er at løypene kan stenges på kort 
varsel dersom reindriften anmoder om dette eller dersom det er andre forhold som gjør dette 
nødvendig. Dette er kommunens plikt.  
 
Enkelte løyper er gitt forlenget åpningstid, mens løyper i særlig sårbare områder forblir stengt, 
jamfør naturmangfoldloven §§ 8 og 10. Naturmangfoldloven §§ 11 og 12 vurderes til ikke å være 
relevante for denne saken. 
 
Beitekrisen i reindriften vinteren 2020 
Reindrifta er i en ekstraordinær situasjon med svært vanskelige beiteforhold. Dette har medført høy 
dødelighet og dyr i redusert kondisjon. Kriseberedskapsutvalget for reindriften, bestående av 
Fylkesmannen, Mattilsynet og NRL, erklærte beitekrise i Indre Finnmark tidlig denne vinteren. Siden, 
den 18. mars, ble det erklærte beitekrise i hele Finnmark og Troms. 
Beitekrisen har medført redusert kondisjon hos reinen, og utløser behov for å holde reinen i de få 
områdene med tilgjengelig beite samtidig som det tilleggsfôres med rundball og pellets.  
 
Motorferdsel og menneskelig tilstedeværelse medfører flukt- og fryktadferd hos tamrein, noe som 
igjen medfører økt energiforbruk og unnvikelse fra beitearealer. Reinen er spesielt sårbar mot 
forstyrrelser ved situasjoner som dette, når tilgjengelige beiter og reinens kondisjon reduseres. 
Dette gjelder særlig simler og unge eller svake individer som ikke makter å komme igjennom 
skarelagene/dyp- og tettpakket snø og ned til lavmattene. Utover senvinteren øker også faren for at 
drektige simler kaster kalv (aborterer) grunnet stress eller redusert kondisjon.  
Det er ut fra et dyrevelferdsperspektiv viktig at reinen får beite uforstyrret i de få områdene hvor det 
finnes tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å gjennomføre tilleggsfôring. 
 
Ut fra et dyrevelferdsperspektiv har derfor flere snøskuterløyper blitt stengt i Finnmark vinteren 
2020. Det har vært utfordrende for reindriften å gi tilbakemelding til kommunene om omsøkte 
løyper er i konflikt med reindriftsinteressene og dyrevelferden. Dette da vær- og fôreforhold kan 
endre arealbruken fra dag til dag. Fylkesmannens reindriftsavdeling har derfor ringt reinbeitedistrikt, 
sonestyre og/eller siidaer som berøres av omsøkte løyper. Dette for å få avklart «nåsituasjonen» og 
få et mest mulig riktig bilde av om løypene vil være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften 
etter 4. mai. Med bakgrunn i den oppdaterte informasjonen fra reindriften vil enkelte løyper ikke bli 
gitt forlenget åpning, selv om reindriften på et tidligere tidspunkt har akseptert forlenging på 
bakgrunn i daværende situasjon. Samtidig er det også gitt forlenget åpning for løyper som på 
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nåværende tidspunkt ikke lenger vurderes som konfliktfylte, men hvor reindriften tidligere har gått 
imot forlenging. 
 
Det er en grunnleggende forutsetning for dette vedtaket at kommunene stenger løyper på kort 
varsel (omgående og ikke mer enn 1 dag) dersom reindriften ber om dette.  
 
Smeltesituasjonen 2020 
I hele Finnmark har det vinteren 2020 kommet mer snø enn normalt. Per 4. mai meldes det om 
bærende snølag i store deler av det omsøkte løypenettet. Værmeldingene og modelleringer av 
snødybde frem til 9. mai viser høye temperaturer og relativt stor snøsmelting, spesielt i lavlandet. I 
lavereliggende områder, spesielt langs kysten, har snøen høyt vanninnhold og liten bæreevne. 
 
I Finnmark ligger de fleste løypestarter i lavlandet hvor snøen kan smelte raskt. Løypene er kun å 
anse som åpne dersom det ikke er bærende snølag i hele løypa. Kommunene må derfor overvåke 
smeltesituasjonen for lavereliggende løyper og løyper med løypestart i lavlandet og stenge 
disse dersom det oppstår barmark / ikke-bærende snølag. Kommunene må være spesielt 
oppmerksomme på de løyper som er gitt forlenget åpning til 17. mai da forholdene kan endre 
seg raskt utover i mai. 
 
Den sene snøsmeltingen, spesielt i høyfjellet, gjør at særlig våtmarksfugl - som er avhengige av åpne 
myrer, vann og vassdrag etablerer seg i hekkeområdene – ikke er forventet å flytte opp i 
høyereliggende områder før et stykke ut i mai. Konflikten med disse artene vil i hovedsak finne sted i 
kystnære områder hvor det nå begynner å bli bart mange steder. 
 
Fylkesmannen ser det som hensiktsmessig å forlenge åpning til helger da det er i helgene den aller 
største utfarten finner sted. I 2020 betyr dette forlenget åpning til og med 10. mai eller 17. mai. Det 
blir ikke gitt forlenging til etter 17. mai. Dette da usikkerheten knyttet til smeltesituasjon og sikkerhet 
er stor, og da viltet må få ro i hekke- og yngletiden i tråd med formålet med motorferdselsforbudet 
jf. nasjonal forskrift § 9 første ledd. 
 
Sikkerhet og terrengskader  
Fylkesmannen har gjort vurderinger av snøforhold og isforhold med bakgrunn i kommunens egne 
vurderinger i søknaden. Disse er supplert med NVEs modelleringer (kilde: senorge.no) av bl.a. 
snødybde 10 dager frem i tid samt langtidsvarslene på yr.no.  
 
Frem til 13. mai er det meldt varmegrader gjennom hele døgnet og regn i de områdene nord- og sør 
for Varangerfjordet samt i Porsanger som dette vedtaket omhandler. Dette vil gi akselerasjon i 
snøsmeltingen. Per 4.mai er det faregrad 2 «Moderat snøskredfare» i både overvåkingsområde Vest-
Finnmark og Finnmarkskysten jf. NVEs varslingstjeneste varsom.no. For Øst-Finnmark er det ikke 
etablert snøskredvarsel. De verktøy Fylkesmannen har til rådighet egner seg kun på stor romlig 
skala, og det vil være lokale variasjoner som modelleringene ikke klarer å fange opp. Det er derfor 
kommunen som har best lokalkunnskap om smelteforholdene og sikkerhetsutfordringer 
(istykkelse/skred) i den enkelte løype i tiden fremover. Fylkesmannen vil understreke den plikt 
kommunen har til å ta i bruk denne lokalkunnskapen for å forhindre terrengskader og for å 
unngå at brukerne utsettes for sikkerhetsmessig risiko i løypene.  
 
Kommunen må her være spesielt oppmerksomme på at det smelter tidligst ved løypestartene og 
deler av løyper som går i lavland. Kommunen må videre være oppmerksom på løyper som krysser 
vann eller vassdrag og stenge disse dersom det er fare for usikker is/at vassdrag går opp. 
Terrengskader skal ikke forekomme i løypene. 
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Særskilt vurdering for omsøkte løyper som behandles i dette vedtaket 
 
Porsanger 
Porsanger kommune har den 4. mai søkt om å holde løype 1 åpen fra løype 4 i Hammerfest 
kommune, over Eidevann til Ruoššajávrrit samt avstikker på løype 2 til Stohpojávrrit/Stuevannene. 
Dette etter anmodning fra leder i Skuottanjarga siida (Reinbeitedistrikt 16), Mikkel N. Sara. 
Fylkesmannen har vært i kontakt med siidaen v/Mikkel N. Sara samme dag. 
 
Nesseby, Vadsø, Vardø og Båtsfjord 
Fylkesmannen har avventet å fatte vedtak for disse kommunene i påvente av avgjørelse fra 
Reinbeitedistrikt 6 om disse vil flytte reinen langs kysten eller over fjellet fra Varangerbotn. 
 
Fylkesmannen har vært i kontakt med Reinbeitedistrikt 6 v/leder den 4. mai. Distriktet kommer til å 
flytte flokken langs kysten, men har samtykket til et fåtall løyper under forutsetning av disse kan 
stenges på 1 dags varsel.  
 
Samtlige omsøkte løyper går i, eller har løypestart nært kysten. Per 4. mai er det barmark eller ikke 
bærende snølag i lavereliggende områder. Kun løyper som går etter veg vil derfor være aktuelle å gi 
forlenget åpning da løypestart kan flyttes etter veg og hvor det ikke er fare for terrengskader i 
utmark. 
  
Vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper:  
Med hjemmel i nasjonal forskrift § 9 andre ledd gis følgende omsøkte løyper forlenget åpning etter 
4. mai 2019 (NB! vær oppmerksomme på sted forlenget fra/til): 
 

Kommune 
Løype 

nr. Forlenget åpnet fra/til Åpen t.o.m. dato 

Porsanger 1 og 2 

Fra løype 4 i Hammerfest kommune over Eidevann til 
Ruoššajávrrit samt avstikker på løype 2 til 
Stohpojávrrit/Stuevannene 17.mai 

Porsanger 23 Fra løypestart Fosseng nord for Børselv til Stuorra Áilegasjávri 13.mai 
Båtsfjord 8 Fra kommunegrensa mot Vardø langs vegen til Hamningberg 10.mai 

Vadsø 1 
Fra parkeringsplass vestsiden av Jakobselva til øversiden av 
hyttefelt 10.mai 

Vadsø 2 
Fra enden av Kirkegårdsveien til brua over Vaselva ved 
Tredjefossen 10.mai 

Nesseby 2 
Fra Nesseby kirkested til løypekryss med løype 3 ved 
Máttavárjohka hyttefelt 10.mai 

Nesseby 3 
Fra Bunes til Skalvejávri og videre til Máttavarjohka, samt 
avstikker til Gahkkorjávri 10.mai 

Vardø 8 
Fra Skytterelva/Smelror langs fylkesveien til Båtsfjord 
kommunegrense ved Seglodden 10.mai 

 
 
Med hilsen 
 
Stian Lindgård 
ass. fylkesmann 

  
 
Anders Tandberg 
overingeniør miljø 
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Mottakerliste: 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 


