
Merknadsbehandling, fastsettelse av skuterløyper Karasjok kommune 

 

Innspill til oppstartsvarsel: 

Dato, navn Innspill Merknadsbehandling 

23.04.21 

Troms og Finnmark 
Fylkeskommune 

Fylkeskommunen forventer grundige 
utredninger av verdi og konsekvens, 
samt synliggjøring av hvordan 
kommunen vurderer påvirkningen av 
foreslåtte løyper på de ulike temaene. 
Dette inkluderer vurdering av 
sumvirkninger og samlet belasting. 
Tema fylkeskommunen er særlig 
opptatt av: friluftsliv, kulturminner og 
som ansvarlig for fylkesveier også 
krysningspunkter for vei. 

Vurderinger kommer i 
høringsdokumentet. 
 
 
 

27.04.21 

Evy og Asbjørn Guttorm 
Flytte løype bort fra eiendom 19/5 Vi flyttet løypa bort fra 

eiendommen. 

03.05.21 
Iesjoht skaidi siida 

Innspill om flytting av eksisterende 
trasé ved Loddenjárga pga. 
samlingsområde i forbindelse med 
reinflytting. 

Vi har flyttet denne 
traséen.  

13.05.21 
Iesjohtsearvi 

Innspill om ny løype i Jergul fra 
Stohpoguoikka til Bojobeasjávri pga. 
vårflytting ved løype 16 

Traséen til Bojobeasjávri 
er endret for å ikke 
komme i konflikt med 
flyttlei. 

20.05.21 

Nattvann hytteforening 
Fått innspill om å legge ny trasé fra 
Vuolimus Rávdojávri til løype 9, fordi 
dagens trasé er noe skummel for 
skuterfolk med slede.  

Det er skiløype der 
traséen foreslås fra 
hytteforeningen, løypa vil 
ikke legges der. 
Eventuelle andre 
omlegginger kan 
vurderes.  

20.05.21 

Reinbeitedistrikt 17 
Imot forslag om opprettelse av løype 
6B (201), 10, 8(210), 204 
 
Rbd. 17 ønsker ikke forlengelse av 
løype 8B frem til Divrejávri da 
de opplyser at dette området er et 
område for vårbeite. 

På grunnlag av de innspill 
som Rbd. 17 har kommet 
med vil kommunen gjøre 
endringer på først 
foreslåtte løypetrasè. 
Løype 10 vil være åpen, 
men kan stenges når det 
er rein i området. 
Løype 6B er nå fra 
Ápmelašjávri til 
Čuonjegáljávri. Deler av 
løypa er fjernet for å 
unngå trekklei og flyttlei.  
Løypeforslag 204 er tatt 
ut. 
 



21.05.21 

Ingvald Laiti 
Innspill om ny løype fra 
Sávkadasmáđii / Oalgejokguolba etter 
veien opp til der hvor skuterløypa 
kommer opp fra Niitonjárga 

Dette vil bli innarbeidet i 
planarbeidet, og start på 
løypa vil endres. 

26.05.21 

Vuohččuljohkasiida,  
Márevárskaidde/Ruvvášsiida,  
Galmmatsiida,  
Geavnnjavuovddesiida,  
Rávnná Ásllat bárdni siida 

Imot løype 6B (201) Ápmelašjávri – 
Mássuorpmi - Iškorasjohka 

Løype 6B er nå fra 
Ápmelašjávri til 
Čuonjegáljávri. Vi fjernet 
deler av løypa for å 
unngå trekklei og flyttlei.  
 

28.05.21 

Statens vegvesen 
På krysningspunkt av veg må dere 
vurdere siktsone og utforming av 
krysningspunkt. Når dere har klart 
hvor alle krysningspunkter blir på E6 
og rv.92 vil vi se på hvert enkelt 
krysningspunkt med hensyn på sikt, 
utforming av krysningspunkt og 
skilting. 

Dette vil bli hensyntatt i 
det videre arbeidet. 

29.05.21 

Ravdol siida 
Imot forslag om opprettelse av løype 
1A mellom Idjajavri og Geaimmejavri 
pga. vinterbeite for rein. 

Innspill er notert. 
 

31.05.21 

Reinbeitedistrikt 16 
Går imot følgende løyper fordi 
løypene er foreslått på flyttlei til/fra 
vinterbeite og mot vår/ og 
sommerbeitene, samt midt i 
vinterbeiteområder.  
– løype 19 (101), 14A (102), 2B (103), 
208 og 209.  

Løype 19 krysser flyttlei 
som benyttes på høsten, 
og ikke i skutersesongen. 
Skulle det allikevel være 
behov for å bruke dette 
området på vinteren vil 
løypa kunne stenges for 
skuterkjøring. 
Etter innspill fra RBD. 16 
og dialog med 
reindriftsutvalget i 
kommunen er løype 14A 
endret for å ikke komme i 
konflikt med 
vinterbeiteområder. 
Løype 2B er flyttet for å 
ikke komme i konflikt 
med trekk og flyttlei. 
Løype 208 og 209 er 
fjernet. 
 

31.05.21 

Alvin Vuolab 
Innspill til ny løype  
Fra Anarjohka - over jordene til Kim 
Anders Vuolab - Gámehisjohka - etter 
Gámehisávzzi - til Dilljavárri - derfra til 
Rohčči til løype 10. (Iskurasjok til 
Karasjok) Den tidligere disp traseen. 

Dette er ikke tatt med i 
det videre planarbeidet 
på grunn av 
reindriftsinteresser i 
området. 



31.05.21 
Statsforvalterern i Troms og 
Finnmark 

Reindrift: Bemerker en rekke løyper 
som berører reindriftas interesse, 
både flyttleier og særverdiområder. 
 

Naturmangfold: 

Gjorde kommunen oppmerksom på 
arter innenfor anbefalt 
varsomhetsområde. 
 
Friluftsliv:  

Kommunen må gjøre kartlegging av 
kommunens friluftsområder, i 
henhold til miljødirektoratets 
veileder.  
 
Annet: 

Bemerker at kommunen ikke kan 
fastsette løyper i sentrumsområdet, 
da denne forskriften kun gjelder i 
utmark.  
I tillegg foreslås en tilkoblingsløype 
mot Porsanger og Tana, selv om de 
ikke har løype på sin side. 
 

Kommunen tar sikte på 
dialog med reindrifta for 
avklaring i forhold til 
trasévalg som kan være 
mulig å ta i bruk.  
Løype 205, 204, 208 og 

209 er fjernet. 
Vi har vært i dialog med 
siidaer og 
reinbeitedistrikt 
angående traséer for å 
plassere disse slik at de 
ikke kommer i konflikt 
med reindrifta. 
 
Naturmangfold vil 
utredes nærmere i 
høringsdokumentet. 
 
Friluftslivskartlegging er 
allerede gjennomført. 
Løype fra Videregående 
skole er fjernet. Det 
samme gjelder løype mot 
Porsanger og Tana.  

10.06.21 
Marbolon siida 

Imot løype 208 (Dalábogejávri), løype 
209 (Dalaboge Rávdojávri) og 103 (2B) 
pga. vinterbeite og flyttlei 

Løype 208 og 209 er 
fjernet. 
Løype 2B er flyttet for å 
ikke komme i konflikt 
med trekk og flyttlei. 
 

Antall innspll: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innspill til høring og offentlig ettersyn: 

Dato, navn Innspill Merknadsbehandling 

09.08.21 
Finnmarkseiendommen 

Etter at merknadsbehandling 
og eventuelle endringer i 
løypeforslaget er utført, ber 
FeFo om at Karasjok kommune 
søker om grunneiers tillatelse 
til etablering av nye 
skuterløyper på 
finnmarkseiendommen. 

Dette vil gjort når endelig 
løypekart er fastsatt. 

19.08.21 

Ravdol siida 
 

Imot forslaget om å strekke 
løype 1A videre til Máilejávri 
som er innenfor Ravdolsiidas 
vinterbeiteområde 

Vi har fjernet deler av løype 1A 
fra sørenden av Geaimmejávri 
til nordenden av Máilejávri. 
 

04.09.21 

Harrevarri vinter siida 
Imot løype 4 , eventuelt kan 
den åpnes etter 1.mars. 

Kommunen har vært i dialog 
med siidaen og vi har lagt inn 
en bestemmelse om åpning av 
løype 4 til etter 1 mars. 
Eventuelt før ved klarering 
med siida. 

02.09.21 
Ingvald Laiti 

Foreslår å endre grensen for 
hvor langt man kan kjøre inn 
på land for å raste på islagte 
vann, fordi det er vanskelig å 
se grensen mellom vann og 
land på vinterstid.  
Fra 30m inn på land, til 200m 
inn på land 

Det er feil i 
høringsdokumentet, dette ble 
endret på og offentlige 
instanser varslet om 
endringen.  
30 m skal egentlig være 300 m. 

10.09.21 
Statsforvalterens uttalelse om 
forslag til forskrift 

Statsforvalter viser tli 
oppstartsvarsel. Flere 
momenter er ikke tatt med. 
Reindrift: 

Særverdier og hvilke distrikt 
som blir berørt er ikke 
synliggjort. En rekke løyper går 
i minimumsområde for rein – 
vinterbeiteområder. Og vil 
kunne være til vesentlig skade 
og ulempe for reindrifta. 
Dersom reindrifta ikke har 
innsigelse til løypene vil 
Statsforvalteren ikke ha det 
heller. 
 
Naturmangfold: Viser til 
oppstartsvarselet, og at det 
gjort en skjematisk vurdering 
av naturmangfoldet. Det må 
utdypes hvilke arter som er 
vurdert, samt gi en vurdering 
av beiteområdet for elg.  

Vi har kartlagt særverdi- og 
minimumsområder og vært i 
dialog med berørte siidaer, for 
å kartlegge hvilke løyper som 
skal opprettes. 
Der reindrifta er imot løyper, 
er disse tatt ut, med mindre 
avbøtende tiltak kan settes inn 
for å få aksept for disse. 
 
 

Vi har tatt en ny gjennomgang 
av naturmangfold og utredet 
virkningen løypene vil ha for 
naturmangfoldet når løypene 
legges. 
 
Friluftsliv: Det er gjort en 
utdypning av dette temaet for 
løype. Verdier er synliggjort, 
samt gitt en beskrivelse av 
hvor det finnes større områder 
uten skuterløyper. 



 
Friluftsliv: Det er ikke 
synliggjort hvilke verdsatte 
verdier de berørte 
friluftsområdene har, heller 
ikke hvilken påvirkning 
løypenettet har for 
vinterfriluftslivet. Viser også til 
Fylkeskommunens innspill.   

14.09.21 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Innspill om å kartlegge 
kommunens 
friluftslivsområder. 
De savner en helhetsvurdering 
av virkningene 
snøskuterløypene har samlet 
sett på friluftslivet, samt 
områdene i nærheten av 
løypene. 

Vi har tidligere kartlagt 
friluftslivsområder, 
Fylkeskommunen har fått 
tilsendt rapporten. Hver enkelt 
løype er videre vurdert opp 
mot denne. 
 
En mer helhetlig vurdering vil 
kartlegges enda bedre i 
revisjon av kommuneplanens 
arealdel.  

20.9.21 
Asbjørn Guttorm 

Ber om at løype legges om 
deres eiendom på Geile. Dette 
er endret i 
høringsdokumentet, men ikke 
på kommunekartet. 

Dette er endret i traseen også 
digitalt. 

23.9.21 
Sametinget 

Minner om samiske 
kulturminner.  
Vil også påse at kommunen har 
dialog med reindrifta for å 
ivareta deres interesser. 

 

01.10.21 
Statens vegvesen 

Innspill på utforming av 
krysningspunkt, skilt, krav til 
sikt og krysningspunkt som må 
flyttes. 

Vi har utbedret 
krysningspunkter, endret 
krysninger i kartet slik at de er 
90 grader på hovedvei. 
Krysningspunkt over 
Suomageaidnu er tatt vekk, da 
det ikke var mulig å etablere 
krysning i henhold til 
vegvesenets standard, og det 
ble for trafikkfarlig. 

Antall innspill: 9 


