
Forslag til forskrift  

Forskrift om snøskuterløyper, Karasjok kommune, Troms og Finnmark  

§1 Formål  

Forskriften fastsetter snøskuterløyper i Karasjok kommune og gir bestemmelser om bruk. 

§ 2 Virkeområde  

Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøskuterløyper i Karasjok 

kommune. 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 Karasjok kommune framgår av digitalt kart vist i vedlegg til denne forskrift. 

Kart og denne forskrift om skuterløyper, oppbevares hos Karasjok kommune. 

Snøskuterløypene vises i kommuneplanens arealdel og på Karasjok kommunes hjemmeside. 

Løypenettet i henhold til løypekartet består av følgende løyper: 

Løype 1: Karasjokbru til Ássebákti– Gárdin/Ravnastua – Mollešjohka fjellstue – Iešjávri 

(tilknytning til løype 15 i Kautokeino kommune).  

Løype 1A: Fra løype 1 i sørenden av Geaimmejávri til nordenden og videre til nordenden 

av Máilejávri.  

Løype 1 B: (Iešjavri): Fra Oivošluoppal – Gavdnjavuotna – Likčavuotna – Gasadat – 

Likčanjárga – Elle-Ásllat suolo - Oivošluoppal. 

Løype 2: Ássebákti – Jergul – Čoavddatmohkki – Šuoššjávri fjellstue – Nedre Mollešjohka – 

Mollešjohka fjellstue, etter elvene Kárášjohka og Iešjohka etter oppmerket spor.  

Løype 2A: Fra Šuoššjávri fjellstue – ned til Vuottašjohka – langs denne til Suoidnerohtu og til 

kommunegrensa mot Kautokeino (tilknytning til løype 15 i Kautokeino kommune).  

Løype 2B: Ièsjohka til Bojobeasjávri  

Løype 3: Ássebákti – Myrskog – Beaivvašgieddi etter Kárášjohka.   



Løype 4: Čoavddatmohkki – Nedre Mollešjohka – Mollešjohka fjellstue.   

Løype 5: Fra Kárášjohka – Dákteroavvi – Guovžilbohki/Iškoras – Vuhculjávri – Rivkkároggi – 

nord for Dábmotsuohkadas – Beaivvašgieddi.  

Løype 6: Fra Karasjok bru - samløpet Kárášjohka/Anárjohka til Dorvonjárga - på Anárjohka - 

Gorsjohkbrua - på Anárjohkveien - Basevuovdi - på Anárjohka til grensa for Øvre Anárjohka 

Nasjonalpark.  

Løype 6 A: Fra løype 6 – Jeakkeguolbanjavri – løype6  

Løype 6 B: Fra løype 6 – Ápmelasjávri 

Løype 6 C: Fra løype 6 – Stavrajeaggi 

Løype 7: Fra samløpet av Anárjohka/Kárášjohka - langs Tanaelva til grensa mot Tana 

kommune.   

Løype 8 A: Fra løype 7 ved Váljohka – Sohpparvađđa - Fanasjávri – Mohkkejávri – Skuolfejávri 

– Divrejávri  

Løype 8 B: Fra løype 7 ved Jávrebainjárga – Stárusvađđa – Baišvuopmi – Mohkkejávri 

Løype 9: Fra løype 1 ved Badjenjárga- følger trasè opp mot Sánks - krysser RV92 - langs med 

vei mot Bajitgorži - krysser E6 ved Jussajeaggi - Guhkesjávri - langs østsiden av E6 

til Ravdojávri - Idjájávreluoppal - Idjájávri - til kommunegrensa mot Porsanger. 

Løype 9 A: Fra løype 9 til crossbanen 

Løype 9B: Fra løype 9 til Idjajávri hyttefelt og vannkilde 

Løype 10: Fra løype 5 ved Rohčči til løype 6 ved Iškorasjohka 

Løype 11: Fra løype 3 ved Námmájohka til løype 5 ved Guovžilbohki/Iškoras. 

Løype 12: Fra løype 9 til Bajimus Ravdojavrit 

Løype 13: Beaivvašgieddi – Duoibil – Ástejávri – Šuoššjávri fjellstue. 

Løype 14: Fra løype 2 ved Jergul – Roancegielas – Beatnatluoppal – til løype 1 

ved Návlesaigielas. 



Løype 14 A: Fra løype 14 til – Liidniebeachanjavri -Bajimus/Gaskkamus/Vuolimus Ravdojávrit 

(Jergul) 

Løype 15: Fra parkeringsplass i sørenden av Idjajávri – til løype 9 – Fra løype 9 

ved Gieddeluoppal - Geađgejávri med avstikker til vann 249 - Geassájávri – 

Over Geinnodatoaivi til Gáldnajavri  

Løype 16: Fra løype 3 ved Bieskenjárga – Skáiddejávri – til løype 2 ved Jergul.  

Løype 17: Fra løype 2 på Kárášjohka ved Niittoš til Badjenjárgeaidnu og langs denne – krysse 

Bieskángeaidnu – til løype 5 ved Dákteroavvi.  

Løype 18: Fra Sávkadasmáđii - krysser E6 (Tanaveien) ved trafostasjonen - Niitonjárga – til 

løype 6 – Fra løype 6 over Suomageaidnu – sør for boligfelt 

(Látevuovdi/Gaskavuovdi/Niitošjohka) - til løype 5 ved Dákteroavvi. 

Løype 19: Fra løype 2 – Njáhkajavri (hyttefelt) – Geaimmejávri  

Løype 20: Fra løype 9 (Rávdojohka) – Nagirjávri – Duolbajávri – Leaibejavri -  Goahtejávri – 

Vuoskkojávri – Geaimmejávri med avstikker til Háldejávri og Háldevađaláttu. 

Løype 21: Fra løype 9 Sieiddijávri til løype 20 ved Leaibejávri 

Løype 22: Fra løype 18 til Biittejávri  

§4 Rasting og snøskuterløyper på islagte vann  

Kjøring med snøscooter er tillatt over hele vannet der scooterløypa krysser vannet og inntil 

30 meter inn på land for å raste. Dette gjelder også vann som er mindre enn 2 

kvadratkilometer. 

§ 5. Kjøring ut av løypa for stopp og rasting 

Det er tillatt å parkere og raste inntil 300 meter fra senter av skuterløyper på begge sider. 

Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 

løypa er forbudt. 

§6 Bruk av snøskuterløyper  

Snøskuterferdsel langs løypene på elvene og over vann etter denne forskrift er bare tillatt 

når løypene er entydig merket på islagte vann og vassdrag, og når kommunen har 



bekjentgjort at disse løypene er merket og åpnet for sesongen. Øvrige løyper er åpne når 

bakken er snødekt og det er gjort kjent at disse er åpnet for sesongen.   

 

§7 Åpning og stenging av snøskuterløyper 

Bruk av snøskuter etter denne forskrift er bare tillatt når den aktuelle snøskuterløype er 

merket i terrenget og annonsert åpen på kommunens hjemmeside. Motorisert ferdsel i 

løypene er kun tillatt når det er et bærende snølag i løypen.  

Løypene skal være stengt i tidsrommet 5. mai til 30. juni jf. nasjonal forskrift § 9 første ledd, 

med mindre Fylkesmannen har bestemt noe annet.  

Kommunen kan stenge løyper eller del av løype med umiddelbar virkning av hensyn til 

reindrift, skredfare med mer. Dette annonseres på kommunens kjemmeside 

§ 8. Bruk av snøskuterløyper  

Alle løyper og rasteområder kan brukes hele døgnet.  

Hastighetsbegrensninger etter veitrafikklovens bestemmelser i utmark er maks hastighet 70 

km/t uten slede, med slede uten passasjerer 60 km/t og slede med passasjerer 40 

km/t.Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel. Ved 

møtende trafikk i snøskuterløyper skal det holdes til høyre. 

§ 9.Sikkerhet 

Den som ferdes i skuterløypen og områder tillat for rasting har selv ansvar for egen 

sikkerhet. Dette gjelder ferdsel på islagte vann og vassdrag, snøskred med mer. 

§ 10. Skilting og merking  

Løypene skal stikkes i tråd med kartfestet trase, men kan avvike med inntil 100 meter der 

det er nødvendig for å sikre en funksjonell og sikker løypetrase.  

Kommunen har ansvar for skilting og merking av skuterløypene. 

Der skuterløype krysser bilveg skal Statens vegvesen sine normer for skilting og merking 

følges. 

§ 11. Straffeansvar  



Brudd på denne forskrift straffes i henhold til § 12 i lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag.  

§12. 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.  

§ 13. Gebyr for bruk av løypenettet  

Kommunen kan innføre gebyr for bruk av løypenettet.  

§14.. Ikrafttredelse  

Denne forskrift trer i kraft straks 

 

 


