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 Anders Tandberg, 78 95 03 34 

Statsforvalterens svar vedr. ønske om ytterligere forlengelse av 
skuterløyper i Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino kommune 

 
Vi viser til brev fra Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino kommune av 10. mai 2021 hvor 
kommunen søker om at 10 snøskuterløyper holdes åpne til og med den 17. mai 2021. Dette som et 
unntak etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9 andre ledd 
(heretter nasjonal forskrift, nf., § 9). 
 
Kommunen søker her om at Statsforvalteren innvilger forlenget åpningstid etter nf. § 9 for hele eller 
deler av løype nr. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 19, 20 og 25. 
 
Kommunen begrunner søknaden slik: 

«Per i dag er det fortsatt gode snøforhold i løypene og eventuell skuterkjøring vil ikke komme i 
konflikt med naturmangfoldet. Med unntak av i løype 19 og 25 har reindriften flyttet ut av 
området og skuterkjøring vil derfor heller ikke være i konflikt med reindriften.  
Kommunen ber derfor om forlengelse av åpne skuterløyper til og med den 17. mai. 
Eventuell åpning av løype 19 og 25 vil skje i koordinasjon med reindriften, og om snøforholdene 
skulle endre seg vil kommunen umiddelbart stenge løypene.» 

 
Statsforvalterens vurdering 
Kommunene ble gitt en frist til den 22. april med å søke om forlenget åpning av snøskuterløyper 
etter 4. mai. Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino kommune søkte her om forlenget åpningstid for 
samtlige snøskuterløyper i kommunen (unntatt løype 24) frem til den 17. mai. 
 
Statsforvalteren innvilget i vedtak dat. 30. april forlenget åpningstid for 10 av kommunens omsøkte 
løyper til den 10. mai. Dette gjaldt for løype nr. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 19, 20 og 25, altså de samme 
løypene som kommunen nå ber om at gis ytterligere forlenging til den 17. mai. 
 
Redegjørelse og bakgrunn for vedtaket følger av vårt vedtak av 30. april, men vi vil allikevel besvare 
kommunens henvendelse i denne saken. 
 
Vi har forståelse for at det er et ønske fra kommunene om å holde løyper åpne så lenge som mulig. 
Når dette er sagt er motorferdsellovens utgangspunkt at snøskuterløypene skal være stengt den 5. 
mai i hele landet. Statsforvalteren er, som ansvarlig myndighet etter nf. § 9, pliktig til å tilse at unntak 
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fra forbudet ved forlenget åpningstid av løyper ikke kommer i konflikt med hensynene som ligger til 
grunn for at løypene skal være stengt på våren. Herunder gjelder hensynet til reindriften og viltet i 
den sårbare tiden ifm. kalving, hekking og yngling, at all kjøring foregår på bærende snølag og at 
terrengskader ikke forekommer og hensynet til sikkerheten for dem som kjører i løypene.  
 
Statsforvalteren står fast ved at de beslutninger som ble tatt om forlenget åpningstid i vårt vedtak av 
30. april, står ved lag. Det vil heller ikke være praktisk mulig å foreta løpende vurderinger av den 
enkelte løype etter at vedtaket er fattet og stadig treffe nye vedtak i saken. Vi vil allikevel komme 
med noen betraktninger. 
 
Da Statsforvalteren fattet vedtak den 30. april var det kun 10 av de omsøkte løypene vi fant forsvarlig 
å innvilge forlenget åpning for uten at dette, med det kunnskapsgrunnlaget vi hadde på 
vedtakstidspunktet, ville medføre konflikt med hensynene som ligger til grunn for 
motorferdselforbudet 5. mai – 30. juni jf. nasjonal forskrift § 9. Det samme gjaldt den dato vi har 
innvilget forlenget åpningstid til, i dette tilfelle den 10. mai.  
 
Da vi behandlet søknaden fra Kautokeino kommune fikk vi rapporter, bl.a. fra Statens naturoppsyn, 
om at det var tynt snødekke i omsøkte løyper og stedvis åpne råk i vassdrag. I Kautokeinoelva var 
det stedvis åpne råk. Øst for Kautokeinoelva, hvor flere av de omsøkte løypene går, fikk vi rapporter 
og bilder fra Statens naturoppsyn tatt i uke 17 om at det kun var et tynt skarelag i løyper og stedvis 
gjennomslag på myrer. Værprognosene viste det samme. Marginene har derfor vært små i mange 
områder i år, også der vi har innvilget forlenget åpningstid slik som de nevnte 10 løypene i 
Kautokeino kommune. Selv om det fortsatt har vært kaldvær og noe påfyll av nysnø, så kan vi ikke se 
at dette har kompensert for snøsmeltingen. Enkelte steder er vi gjort kjent med at det har lagt seg 
nysnø på vassdrag som skjuler åpne råk, eksempelvis på elva ved Máze.  
 
Nå viser værprognosene mildere vær og regn der de omsøkte løypene går, spesielt ved 
løypestartene. Vi forventer at snølaget vil bli tynnere ut over denne uka (uke 19) og at det ikke vil 
være bærende snølag i omsøkte løyper frem til den 17. mai. Erfart snøtilstand på nåværende 
tidspunkt sammenholdt med NVEs modelleringer av snøtilstand/snøens vannekvivalent (senorge.no) 
og værprognoser (yr.no) frem til 17. mai tilsier at beslutningen om å ikke innvilge forlenget åpning 
lengre enn til 10. mai var riktig ut ifra en forutsetning om at det skal være bærende snølag i hele 
løypa for at denne skal være åpen og den fare smeltesituasjonen medfører for brukere av løypa. 
 
Hva gjelder hensynet til reindriften, så er kommunen godt kjent med at vi ikke forlenget åpningstid 
etter 4. mai med mindre samtykke fra berørte reinbeitedistrikt/siidaer foreligger. Som kommunen 
selv skriver så har ikke reindriften flyttet ut av områdene hvor løype 19 og 25 går. For sakens 
opplysning går løype 25 mellom to distrikt og kan forstyrre kalvingen dersom flokkene beiter mot 
høydene på begge sider av Silis og Ávžejávri. Hva gjelder løype 19 sto det pr. 10. mai en flokk fra 
distrikt 32 ved løypestart mellom Mieronjávri og Čábardasjohka som har beitet i området i flere 
dager. Trolig skyldes dette beitetilgang ved deres kalvingsområder ved Lulli-Likčá/Geašjávri. 
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Statsforvalterens konklusjon 
Det skal være sikkert å kjøre i løypene, kjøring skal utelukkende skje på bærende snølag i løypene og 
rein og vilt må få fred nå i den mest sårbare perioden på våren. Statsforvalteren kan ikke se at det 
foreligger grunner som skulle tilsi at vårt vedtak av 22. april 2021 bør endres hva gjelder ytterligere 
forlenging av åpningstid for omsøkte løyper i Kautokeino kommune. Vi viser for øvrig til brev fra 
Klima- og miljødepartementet til Kautokeino kommune dat. 24. august 2020 (20/1650-3) hvor 
Statsforvalterens praksis og vurderingskriterier understøttes i tilsvarende sak. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Lisa Bjørnsdatter Helgason 
miljødirektør 

  
 
Anders Tandberg 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 


