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Forskrift om snøskuterløyper, Nordkapp kommune, Troms og Finnmark 

 

§ 1. Formål 

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

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser for bruken av kommunale snøskuterløyper i Nordkapp 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 

Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede 
løyper: 

Løype 1: fra Repvåg via Stranddalen til Raggevárri med sammenknytning til løype nr. 1 i Porsanger 
kommune. 

Løype 2: fra løype 1, sør for Store Strandvatnet, over vannet, langs vest for E69 til Reinelva og opp 
Reinelvdalen til Femtedalsvatnet og løype 4. 

Løype 3: fra Kåfjord fergeleie opp Kåfjorddalen, via Langvatnet, Lafjordelva, Nammejohka, 
Nammejávri, Larkajávri, andre Lafjordvann, tredje Lafjordvann og til løype 1. 

Løype 4: fra E69 innenfor Porsangervika, opp dalen via Andre-, Tredje- og Fjerdedalsvann til 
Femtedalsvann og løype 2. Videre går løypen mot Kåfjorddalen og løype 3. 

Løype 5: fra Austerelva på vegen opp mot Honningsvågsfjellet, tar av vestover fra vegen ved 
høyspentlinja og følger Forsvarets vintervegtrasé, først vestover, så nordover langs østsiden av 
Guhkesgielas, over fylkesvegen sør for Gjesværkrysset, så nordover langs vestsiden av europavegen 
til Runvatnet og løype 6 ved Skarsvågkrysset. 

Løype 6: fra Skarsvågkrysset langs forsvarets vintervegtrasé til Nordkapp, videre langsmed E69 til 
Nordkapplatået. 
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Løype 7: fra garasjen til Nordkapp snøscootertaxi på Skutnes, langs vestsida av kommunal vei, 
videre sørover til den krysser fylkesveien, langs fylkesveiens vestside til Storvannet, videre over 
vannet til sydvestenden – mot vest til løype 6 ved vann 66 moh. 

Løype 8: fra parkeringsplass ved Gjesvær til Russelva, via Larsvatnet, Holmevatnet, Storskogvatnet 
og Svartvatnet. Videre følger løypen høyspentrase til vann 145 moh. Langs sørsiden av FV 8038, via 
Nedre og Øvre Risfjordvatnet til Skadjavárri, videre krysser løypen FV 8038 og går via vann 231 
moh. følger så nordsiden av Fv 8038 til løype 5.   

Løype 9: fra Porsangervika, sørover langs østsiden av E69, til parkeringsplass ved E69 og løype 4, 
videre sørover via Bahtaváhjávri til parkeringsplass ved Inner-Rasskeila. 

 

§ 4. Bestemmelser om bruk  

Snøskuterferdsel langs løypene er bare tillatt når løypenettet er entydig merket i terrenget, og 
annonsert åpen på kommunens hjemmeside.  

Kommunen kan stenge for bruk av snøskuter etter denne forskrift med umiddelbar virkning dersom 
det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. Kommunen skal stenge løyper dersom berørt siida 
anmoder om dette. Stenging annonseres på kommunens hjemmeside. 

Bruk av snøskuter etter denne forskrift skjer på eget ansvar. 

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni 
dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. 

§. 4-1 Fartsgrenser 

Maksimal tillatt fartsgrense etter denne forskrift er 70 km/t ved kjøring i terreng. Dersom skuteren 
har slede er maksimal tillatt hastighet 60 km/t, med passasjer i slede er maksimal tillatt hastighet 
40 km/t. Maksimal hastighet ved kryssing av vei er 20 km/t. 

Det er forbudt å kjøre med høyere hastighet enn 40 km/t på følgende steder: 

a) I områder for rasting 

b) I alle bolig - og hyttefelt 

c) I områder med tilrettelagte skiløyper 

§. 4-2 Kjøretid 

Alle løyper og rasteområder kan brukes hele døgnet, så lenge løypetraseene er åpne. 

§ 4-3 Rasting 

Det er tillatt å parkere og raste inntil 300 meter fra senter av skuterløypen på begge sider. På 
islagte vann er det tillatt å kjøre ut av løpa for rasting på hele vannet. Kjøring ut av løypene må skje 
i mest mulig rett linje til rasteplass. Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt.  

 

§ 5. Sikkerhet 

Den som ferdes i skuterløypene og i områder tillatt for rasting etter denne forskrift har et 
selvstendig ansvar for egen sikkerhet ved å påse at isen er trygg, samt være oppmerksom på fare 
for utløp av snøskred under bratt terreng. 

Den som ferdes langs skuterløypene og på islagte vann etter denne forskrift må også være 
oppmerksom på at ferdsel utenfor oppmerket løype/ tillatte områder for rasting medfører økt 
risiko for uønskete hendelser ved nedsatt sikt og vanskelige værforhold. 

Føreren skal stanse før kryssing av veg og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på veien.  
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§ 6. Skilting og merking 

Løypene skal stikkes i tråd med kartfestet trasé, det tillates et avvik på inntil 15 meter der det er 
nødvendig å sikre en funksjonell og trafikksikker løypetrasé.  

Kommunen er ansvarlig for skilting og merking av skuterløypene. Der skuterløypene krysser 
bilveger skal Statens vegvesens normer for skilting og merking følges: 

a) Strekninger hvor skuterløypene passerer i utløpsområder for snøskred skal merkes særskilt. 

b) Strekninger med nedsatt hastighet skal merkes særskilt. 

c) Strekninger med rasteforbud skal merkes særskilt. 

Merking skal gjøres med refleksmerkede stikker av biologisk nedbrytbart materiale.  

 

§ 7. Kryssing av kjøreveg 

Det tillates etablert ramper i forbindelse med kryssing av kjøreveg. Ev. ramper skal etableres i tråd 
med Statens vegvesen normer.  

  

§ 8. Gompi 

Hensetting av gompi, bu, campingvogn eller annet byggverk tilrettelagt for transport med snøskuter 
regnes ikke som rasting og er ikke tillatt etter denne forskrift. 

 

§ 9. Betaling og begrensning av brukergrupper 

Løyper og områder for rasting er tillatt for alle brukergrupper uten betaling.  

 

§ 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. Samtidig oppheves forskrift av 10.12.2009, nr. 1567, om 
snøskuterløyper i Nordkapp kommune, Finnmark.  

 

 


