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Innledning 
Dette dokumentet utreder virkninger av eksisterende snøskuterløyper og nye snøskuterløyper. 

Nye regler om snøskuterløyper for fornøyelseskjøring trådte i kraft 19.juni 2015. Det er kommunestyret 

som har myndighet til å fastsette snøskuterløyper på vinterføre, regelverket åpner ikke for fri kjøring uten 

løyper.  

Kommunen fastsetter løyper ved å vedta et kart over snøskuterløypene og bestemmelser for bruken av de. 

Rammer og føringer for hvor slike løyper kan etableres er angitt i motorferdselloven og forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

I Nord-Troms og Finnmark kan kommunen i bestemmelsene til løypeforskriften også tillate kjøring ut av 

løypen på islagt vann for å raste, uavhengig av avstand fra løypen. Kommunen kan likevel ikke åpne for fri 

kjøring på hele vannet, dette betyr at det kun er tillat kjøring i rett linje ut fra løypen. I åpne løyper 

aksepteres en sone for rasting på inntil 300 meter fra merkestikkene.  

Prosess og medvirkning  

Kommunen fastsetter snøskuterløyper ved å vedta et kart over snøskuterløypene og bestemmelser for 
bruken av løypene. Krav til prosess og medvirkning følger av nasjonal forskrift § 4a tredje ledd og 
forvaltningsloven kapittel VII.  
 
Kommunen er pliktig til å påse at saken er godt opplyst før beslutning vedtas jf. Forvaltningsloven § 37. 
Forslaget til snøskuterløyper skal sendes på høring som beskrevet i plan- og bygningsloven § 11-14. 
Kommunen skal kunngjøre vedtak etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. De 
grunnleggende kravene i forvaltningsloven om utredning, varsling, uttalelse, formkrav og kunngjøring skal 
være oppfylt.  
Etablering av snøskuterløyper krever medvirkning, samarbeid, samråd, offentlighet og informasjon. Det er 
en forutsetning at berørte interessegrupper (reindriftsnæringen), beboerforeninger, grunneiere, turlag og 
andre friluftsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, velforeninger, hytteforeninger og lignende får komme til 
orde i beslutningsprosessen.  

Kommunen kan ikke fatte vedtak om snøskuterløype over eiendom før grunneier har samtykket til det. 
Kravet om å innhente samtykke gjelder overfor private og offentlige grunneiere.  

Høring, vedtak, kunngjøring og klage  

Forslaget til snøskuterløypene skal sendes på høring etter plan- og bygningsloven § 11-14. Dette innebærer 

at forslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst en lokal avis og 

gjøres tilgjengelig i digitale medier.  

Fristen for å gi uttalelse er minst 6 uker. Høringsforslaget skal inneholde kart som viser hvor 

løypealternativene er foreslått. Utkast til de kommunale bestemmelsene om bruken av løypene skal ligge 

ved høringen.  

Det er kommunestyret som har myndighet til å fastsette snøskuterløyper på vinterføre. Kommunen skal 

kunngjøre vedtak av kart over snøskuterløyper med bestemmelser som beskrevet for reguleringsplaner i 

plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. I tillegg gjelder forvaltningslovens krav til kunngjøring 

i § 38 og § 39 hvor det blant annet kreves at forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend.  

Kommunens vedtak om å fastsette snøskuterløyper, inkludert bestemmelsene om bruk, kan påklages av en 

angitt gruppe privat personer, organisasjoner og offentlige myndigheter.  
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Begrensninger i adgangen til å fastsette snøskuterløyper  
Motorferdselloven § 4a og nasjonal forskrift § 4a angir en rekke begrensinger i adgangen til å fastsette 

snøskuterløyper. Ved fastsetting av løyper og bestemmelser om bruk av løypene, er det en rekke 

hensynsregler om forhold som kommunen er pliktig å ivareta.  

Kommunen er pliktig å ta særskilt hensyn til støy, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, 

landskap, kulturminner, kulturmiljø og sikkerhet for de som kjører og andre. Løypene skal ikke legges i 

verneområder eller foreslåtte verneområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for 

reindriften eller kreve terrenginngrep.  

Overordnet om utredningstema   

Kommunen er pliktig å ta særskilt hensyn til støy, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, 
landskap, kulturminner, kulturmiljø og sikkerhet for de som kjører og andre. Under følger en overordnet 
beskrivelse og vurdering av hvilke forhold kommunen skal utrede, samt hva kommunen har lagt til grunn i 
vurderingene. Utredning av virkningene løypene vil ha for disse temaene, vil omtales under hvert 
løypeforslag i dette dokumentet. 
 

Reindrift  

Kommunen må vurdere konsekvensene for reindriften når den starter arbeidet med å planlegge 
snøskuterløyper. Løyper som virker inn på reindriftens særverdi- og minimumsområder, vil normalt anses 
for å være til vesentlig skade og ulempe for reindriften.  
 
Reinbeitedistrikt 19 (Sørøya) omfatter hele Sørøyas areal. Siidaen som driver helårsdrift, har sitt 
kjerneområde på den delen av øya som er i Hammerfest kommune. Reinbeitedistriktets sommersiidaer har 
sitt tyngdepunkt i Hasvik kommune. Reindriftsstyret fastsatte i april 2011 det øvre reintallet for distriktet til 
4300 dyr. Den tidligere helårsdriften i sørvestlig del av Sørøya er avviklet og i dag er det to siidaer (ni 
siidaandeler) som har dette området som sitt sommerbeite. Reinflokkene blir fraktet med fartøy til og fra 
øya hver vår og høst.  
 
Reinbeitedistrikt 19 er blitt forhåndsvarslet om oppstart av arbeidet med forskriften iht. kapittel VII i 
Forvaltningsloven. Hasvik kommune har ikke mottatt forhåndsinnspill fra reinbeitedistriktet. Utredning av 
virkningene løypene vil ha for reindriften, vil omtales under hvert løypeforslag i dette dokumentet. Hasvik 
kommune har benyttet reindriftens arealbrukskart fra NIBIO og gjennomført et dialogmøte med 
reinbeitedistrikt 19, for å kartlegge reindriftens særverdi- og minimumsområder.  
Dersom løypene kommer i konflikt med hensynet til reindriftsnæringen, kan de stenges midlertidig på 
forlangende av reinbeitedistriktet.  
 
Naturmangfold 

Snøskuterløyper kan for eksempel ødelegge for hekkende rovfugl, ynglende rovvilt eller spesielt sårbar 
natur. Kommunene har plikt til å utrede virkningene løypene vil ha for naturmangfoldet når løypene 
legges. Plikten til å ta hensyn må anses som brutt dersom kommunen legger løyper med tilhørende rasting 
for nære hekkeplasser, hi, spillplasser eller liknende, slik at det er fare for at hekking oppgis, eller gjennom 
særlig sårbare eller truede botaniske forekomster der skader på vegetasjon eller markdekke kan oppstå 
ved lite snødekke. 
 
For å kartlegge naturmangfoldet der snøskuterløypene skal etableres, har Hasvik kommune benyttet 
registrerte artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitiv artsdata. 
Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.  
Utredning av virkningene løypene vil ha for naturmangfoldet, vil omtales under hvert løypeforslag i dette 
dokumentet.  
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Kommunen har i vurderingene lagt til grunn Miljødirektoratets veiledningsnotat om naturmangfold, datert 
7.januar 2016. Veiledningsnotat omtaler hvordan kommunene kan ta hensyn til naturmangfold når de skal 
fastsette snøskuterløyper. Notat inneholder blant annet minsteavstander mot viktige funksjonsområder for 
sensitivt naturmangfold, herunder hekkeplasser, yngleplasser og hilokaliteter.  
 
Kommunen har etter Naturmangfoldloven §7 lagt til grunn de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking om kunnskapsgrunnlag §8, (føre-var-prinsippet) §9, (økosystemtilnærming) §10, 
(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) §11, og (miljøforsvarlig teknikker og 
driftsmetoder) § 12.  
 

Friluftsliv  

Friluftslivet risikerer å bli skadelidende når snøskuterløyper er etablert, ikke minst som følge av eventuell 

ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensyn til friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt når 

snøskuterløyper skal planlegges og fastsettes. Dette understrekes i forarbeidene til loven, der følgende 

føringer er gitt:  

 Kommunen bør ikke legge snøskuterløyper i viktige eller svært viktige friluftsområder, jamfør 

veileder om kartlegging og verdsetting av friluftsområder.  

 Kommunen bør holde store, sammenhengende vinterfriluftsområder frie for snøskuterløyper.  

For å sikre et godt friluftstilbud for befolkningen, og god tilgang til friluftsområder er det nødvendig å ha 

kartfestet informasjon om arealene. I forbindelse med dette har Hasvik kommune kartlagt og verdsatt sine 

friluftsområder etter Miljødirektoratets veileder (M98-2013). Under arbeidet med kartlegging og 

verdsetting av friluftsområder, har det vært stor medvirkning fra befolkningen. Det har blitt avholdt 

folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger og andre relevante 

organisasjoner har også vært involvert i prosessen. Utredning av virkningene løypene vil ha for friluftslivet, 

vil omtales under hvert løypeforslag i dette dokumentet. 

Kulturminner  

Kommunen skal ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø, og må søke å finne løsninger for å unngå konflikt 

med disse hensynene.  

Hasvik kommune har benyttet Riksantikvarens innsynsløsning (Askeladden) for å innhente informasjon om 

kulturminner i området. Utredning av virkningene løypene vil ha for kulturminnene, vil omtales under 

hvert løypeforslag i dette dokumentet. 

Støy  

Stillhet og ro er viktige kvaliteter ved friluftslivet. Fred og ro handler både om fravær av plagsom støy og 

om den positive opplevelsen av stillhet.  Kommunen må gjøre vurderinger rundt konsekvenser av støy – 

både for friluftslivet, men også for boliger og hytter som blir berørt av snøskuterløypene.  

Miljødirektoratets støyveileder, datert 10.januar 2018 gir føringer og anbefalinger for hvordan støy skal 

håndteres i planlegging av snøskuterløypene. Hasvik kommune har lagt snøskuterløypene utenfor angitte 

minsteavstander, som er oppgitt i Miljødirektoratets støyveileder. Kommunen anser derfor med dette at 

kravet til støy- og buffersoner er ivaretatt.  

 

 

 



7 
 

Bolig- og hytteområder 

Kommunen må ta hensyn til bolig og hytteområder – både ut fra hensyn sikkerhet, støy og forstyrrelser.  

I henhold til Miljødirektoratets støyveileder, har Hasvik kommune produsert støysonekart, som viser 

støypåvirkning mot bolig- og hytteområder. Det legges til grunn i denne utredningen en grenseverdi på 60 

dB, og en buffersone på 60 meter.  

Sikkerhet  

Kommunene bør ikke legge løyper i skredutsatte områder elle bratt terreng. Begrepet «bratt terreng» 

beskriver terreng brattere enn 30 grader. De fleste snøskred utløses i områder som er brattere enn 30 

grader. Snøskred kan imidlertid starte i moderat bratt terreng som er mellom 25-30 grader. Det kan særlig 

skje under dårlige vær- og stabilitetsforhold. Med «skredutsatte områder» menes utløpsområder for skred. 

Det er områder som kan nås av snøskred som enten er fjernutløst, utløst av andre eller naturlig utløste. 

Kommunen må også ta hensyn til andre lokale forhold som kan representere en fare ved skuterkjøring, for 

eksempel usikker is, vertikal- og horisontal kurvatur, siktforhold, værforhold, påkjøringsfarlige objekter. 

Hasvik kommune har benyttet NVE sine aktsomhetskart for snøskred, for å finne bratt og skredutsatt 

terreng. I tillegg er tidligere erfaringer med skredutsatte områder lagt til grunn. Enkelte terreng som er 

markert i kart som utløpsområder for skred er trygge under normale forhold, men kan være utsatte under 

særlige dårlige og ustabile forhold. I de tilfeller der løyper legges slik at de krysser utløpsområde for 

snøskred, kan det være aktuelt å gjøre snøskuterførere oppmerksom på snøskredfare gjennom 

overvåkning og varsling, stengning, skilting eller generelle advarsler.  

Noen av løypeforslagene i denne utredningen berøres av utløpsområder for snøskred. Utredning av 

virkningene et potensielt snøskred vil ha, omtales under hvert løypeforslag. Kartutsnitt fra 

aktsomhetskartet vil også følge det enkelte løypeforslaget, der skred er et aktuelt tema.  

Råk og usikker is  

Råk og usikker is vil kunne forekomme hele sesongen, og da spesielt ved utos og innos. Kommunen har i 

denne sammenheng konferert med personell fra teknisk avdeling, som har ansvar for drift av løypenettet. 

Disse personene har kjennskap og erfaring med råkutsatte områder. Noen av løypeforslagene vil krysse 

regulerte vann. På bakgrunn av dette, vil kommunen gjøre snøskuterførere oppmerksom på usikker is 

gjennom skilting. Det vil i tillegg utarbeides rutiner for å kontrollere is- og snøforholdene.  

Hasvik kommune vil under publisering av løypekartet, gjøre snøskuterførerne oppmerksomme på 
aktsomhetsområder via kommunens hjemmeside. Det påhviler brukerne å innhente informasjon om 
snøskredfare fra www.varsom.no   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varsom.no/
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Prosess i forkant av høring 
Varsel om oppstart – forskrift om snøskuterløyper i Hasvik kommune ble kunngjort 5. april 2019. Det ble i 

tillegg avholdt et folkemøte 6. mai 2019. På folkemøtet fikk innbyggerne mulighet til å komme med forslag 

på nye eller eksisterende snøskuterløyper. Det er innhentet samtykke fra både private og offentlige 

grunneiere, som er berørt av snøskuterløypene. Følgende parter har mottatt forhåndsvarsel i forbindelse 

med forskriftsarbeidet:  

Hammerfest Kommune, Rådhusplassen 1, 9600 Hammerfest 

Hammerfest Energi, Rossmollgata 50, 9601 Hammerfest 

Finnmarkseiendommen, Idrettsveien 2, 9700 Lakselv 

Breivikbotn Grende- og idrettslag, Skippergata 19, 9593 Breivikbotn 

Hasvik Idrettslag, Storgata 27, 9590 Hasvik 

Sørvær Grendelag, 9595 Sørvær 

Kvalsund kommune, Rådhusvegen 18, 9620 Kvalsund 

Finnmark Fylkeskommune, Henry Karlsens plass 1, 9800 Vadsø 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus Damsveien 1, 9800 Vadsø 

Reinbeitedistrikt 19 Sørøy/Sallan, Lahpoluoppal, 9520 Kautokeino 

Sametinget/Samediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok 

Norsk folkehjelp Hasvik, Skippergata 30B, 9593 Breivikbotn 

Statens vegvesen region nord, 8002 Bodø  

Hasvik jeger og fiskeforening, 9590 Hasvik  
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Berørte grunneiere 
Under sees en oversikt over berørte grunneiere. 

Gnr Bnr  Fnr 

1 1  

1 7  

1 19  

1 20  

1 23  

1 30  

1 31  

1 33  

2 1  

2 8  

2 8 1 

2 22  

3 1  

3 14  

4 1  

4 1 2 

4 8  

4 21  

4 49  

4 50  

5 1  

7 1  

7 1 1 

7 7  

8 1  

10 1  

10 4  

10 15  

10 17  

10 31  

11 1  

12 1  

12 3  

13 1  

14 1  

14 1 1 

15 1  

15 1 2 

16 1  

16 15  

16 16  

16 17  

16 60  

16 55  

16 74  

16 108  

16 110  

16 169  

16 342  
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Utredning av snøskuterløyper i Hasvik kommune  
Kartet nedenfor viser de snøskuterløypene som ønskes etablert i Hasvik kommune. Eksisterende løyper er 

markert i rødt, og de nye løypeforslagene er markert i blått.  
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Snøskuterløype 1 – Eksisterende løype  
Fra Risdalen til Slusken  

Løypens lengde: 25,52 km 

Sikkerhet 

Nordvest ved fjellet Rivaren, er det markert et utløpsområde for snøskred. Snøskuterløypen er markert i blått på 

kartutsnittet, som viser utløpsområdet for snøskredfare. Erfaringsmessig er det ikke kjent at det har gått snøskred i 

dette området. Det er heller ikke registrert snøskred i området (NVEs skredhendelsesdatabase). Snøskuterførere bør 

likevel opplyses om aktsomhetsområdet, da snøskred kan utløses under spesielle værforhold.  Det er viktig å påpeke 

at denne løypen har vært i bruk i 35 år. Erfaringsbasert kunnskap er innhentet fra personer, som har god kjennskap 

til løypen og terrenget.  

Friluftsliv 
Snøskuterløypen vil berøre friluftsområdet – Hasfjord (verdi C), og en liten del av friluftsområdet – Kvithellan (verdi 
A). Friluftsområdene vil likevel ikke påvirkes, da disse i hovedsak er verdsatt etter bruk i barmarkssesong. Deler av 
området er i tillegg preget av eksisterende motorferdsel langs FV882.  
 
Naturmangfold 

Observasjoner av arter i influensområdet, som er registrert i artdatabanken  

Art Sted Årstall Rødliste  

Vipe Nord for Barbostatiden 1983 Sterkt truet 

Fjellrype Barbosdalen 2010 Nær truet  

Lirype Steinvannet  2006 Nær truet  

«Sensitive arter»   Sensitiv artsdata 

 
Tabellen ovenfor viser enkeltobservasjoner av arter i influensområdet, og hekkelokalitet til en sensitiv-art.  Deler av 
snøskuterløype 1 ligger innenfor hensynssonen på 1500 meter fra hekkelokalitet. Det er stor topografisk avstand 
mellom løype 1 og hekkelokaliteten. Lokaliteten vil på bakgrunn av dette være «topografisk skjermet», og en 
videreføring av løype 1 vil ikke medføre en økt belastning for naturmangfoldet.  
Snøskuterløype 1 er i tillegg en eksisterende løype, som har vært i bruk i 35 år. Hasvik kommune har i denne 
vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive 
artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.   
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene ligger utenfor støysonene for slik infrastruktur.  
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg.  
 
 
 
 

Kart over snøskuterløype (løype markert i rødt) 
Utløpsområde for snøskred i løypetrasen (løype market i blått) 
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Kulturminner og landskap 
Det er registrert kulturminner i form av bosetting- aktivitetsområde, men tiltaket berører ikke disse, da 
snøskuterløypen ligger utenfor dette området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskap.   
 
Reindrift 
Sør for Eggevannet, og sør for Sluskfjellet vil snøskuterløypen berøre «Flyttlei» området for reindrift. Flyttlei- 
områder er leier eller traseer i terrenget, der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. De 
registrerte flyttlei- områdene i Hasvik kommune, er kun benyttet i vår og høstsesongen. Snøskuterløypen vil derfor 
ikke være til vesentlig skade og ulempe for reindriften, da det berørte reinbeitedistriktet kun driver sommerdrift. I 
perioder (vårsesong) der det ansees som nødvendig av reindriftshensyn, kan løypen stenges midlertidig på 
forlangende av reinbeitedistriktet. Kommunen har i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart 
(NIBIO), og informasjon etter et dialogmøte med reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder.  
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv. 
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Snøskuterløype 2 – Eksisterende løype  
Veikryss FV882 Dønnesfjordkrysset – Elvestrand  
Løypens lengde: 12,57 km 

Sikkerhet 
Nordvest ved Langåsen, og sør for Sluskfjellet er det markert 
utløpsområder for snøskred. Disse utløpsområdene vil under 
spesielle værforhold, være utsatt for snøskredfare. På bakgrunn 
av dette, fremmes det forslag om alternative løyper. Under fare 
for snøskred, vil de berørte løypene bli stengt. Løype 13, 14, 15 
og 16 vil gå over regulert vassdrag (Eggvannene). Disse løypene 
vil bli skiltet med fare for sprekkdannelser/usikker is.  
Det er viktig å påpeke at denne løypen har vært i bruk i 35 år, og 
rutiner på å stenge rasutsatte løyper er etablert. Erfaringsbasert 
kunnskap er innhentet fra personer, som har god kjennskap til løypen og terrenget.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M98-
2013). Erfaringsmessig er det registrert friluftsbruk i området i form av jakt og generell turgåing. Rype- og harejakt på 
Sørøya, har en jakttid fra 10. september til 23. desember. Turgåing er hovedsakelig registrert i sommerhalvåret, da 
Dønnesfjordveien ofte blir benyttet.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært stor medvirkning 
fra befolkningen. Det har blitt avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger 
og andre relevante organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er 
registrert i Naturbase, er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Området er hovedsakelig knyttet til sommerbruk. Dette er i perioder av året hvor snøskuterløypene er stengt, og 
tiltak vurderes derfor ikke nødvendig. Området er i tillegg på sommeren tilgjengelig på vei/grusvei.  
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
 
 
 
 

Kart over snøskuterløype (løype markert i rødt) 

 

Utløpsområde for snøskred i løypetrasen (løype markert i blått) 
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Naturmangfold 

Observasjoner av arter i influensområdet, som er registrert i artdatabanken  

Art Sted Årstall Rødliste  

Krykkje Dønnesfjordbotn/industriområdet 2010 Sterkt truet 

Fjellrype Geitryggen 1983 Nær truet  

Ringtrost Brennhaugen 2016 Livskraftig  

 
Tabellen ovenfor viser enkeltobservasjoner av arter i influensområdet, og ikke et viktig funksjonsområdet, som 
hekkeplass. Snøskuterløype 2 er i tillegg en eksisterende løype, som har vært i bruk i 35 år. Observasjon av Krykkje er 
registrert i et etablert industriområdet. En videreføring av løype 2 vil ikke medføre en økt belastning for 
naturmangfoldet. Hasvik kommune har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra 
artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med 
Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.   
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene ligger utenfor støysonene for slik infrastruktur.  
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er registrert kulturminner i form av bosetting- aktivitetsområde, men tiltaket berører ikke disse, da 
snøskuterløypen ligger utenfor området. Deler av området er i sommersesongen preget av motorferdsel fra 
eksisterende vei (Dønnesfjordveien). Tiltaket har ingen påvirkning på landskap.   
 
Reindrift 
Nord for Eggevannet, og området rundt Sluskfjellet vil snøskuterløypen berøre «Flyttlei» området for reindrift. Deler 
av snøskuterløypen vil også berøre kalveområder. Flyttlei- områder er leier eller traseer i terrenget, der reinen enten 
drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. De registrerte flyttlei- områdene i Hasvik kommune, er kun benyttet i 
vår og høstsesongen. I perioder (vårsesong) der det ansees som nødvendig av reindriftshensyn, kan løypen stenges 
midlertidig på forlangende av reinbeitedistriktet. Kommunen har i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens 
arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et dialogmøte med reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-
områder.  
 
Under dialogmøte med reinbeitedistrikt 19, ble kommunen informert om at deler av snøskuterløype 2 kan være til 
ulempe for reindriften i kalveperioden. Ved stenging av løyper, er Hasvik kommune og reinbeitedistrikt 19 enige om 
de tar kontakt med kommunen om hvilke løyper som bør midlertidig stenges. 
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv.  
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Snøskuterløype 3 – Eksisterende løype  
Krokvannet – Middagsfjell (med sideløype til Børfjord) 
Løypens lengde: 12,3 km 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sikkerhet 
Snøskuterløypen ligger utenfor snøskredfare, og det er ikke registrert områder med farlig is i løypetrasen. Det er 
viktig å påpeke at denne løypen har vært i bruk i 35 år. Erfaringsbasert kunnskap er innhentet fra personer, som har 
god kjennskap til løypen og terrenget.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M98-
2013). Erfaringsmessig er det registrert friluftsbruk i området i form av jakt, fiske og generell  
turgåing. Rype- og harejakt på Sørøya, har en jakttid fra 10. september til 23. desember. Turgåing og fiske er 
hovedsakelig registrert i sommerhalvåret.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært stor medvirkning 
fra befolkningen. Det har blitt avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger 
og andre relevante organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er 
registrert i Naturbase, er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 

Observasjoner av arter i influensområdet 

Art Sted Årstall Rødliste  

Oter Steinfjellet 1997 Sårbar 

Krykkje Sandfjellet 1983 Sterkt truet  

kategori C-art   Nær truet  

«Sensitiv art»   Sensitiv artsdata 

 
Tabellen ovenfor viser enkeltobservasjoner av arter i influensområdet, og hekkelokalitet til kategori C-art og en 
sensitiv art.  Deler av snøskuterløype 3 ligger innenfor hensynssonen på 1500 meter fra hekkelokalitetene. Det er 
stor topografisk avstand mellom løype 3 og hekkelokalitetene. Lokalitetene vil på bakgrunn av dette være 
«topografisk skjermet», og en videreføring av løype 3 vil ikke medføre en økt belastning for naturmangfoldet.  
Snøskuterløype 3 er i tillegg en eksisterende løype, som har vært i bruk i 35 år. Hasvik kommune har i denne 
vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive 
artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.   

Kart over snøskuterløype (løype markert i rødt) 
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Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene er lagt utenfor støysonene for slik infrastruktur.  
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskap.   
 
Reindrift 
Ved krokvannene vil snøskuterløypen berøre «Flyttlei» området for reindrift. Flyttlei- områder er leier eller traseer i 
terrenget, der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. Fra Storelva, østover mot Middagsfjell, vil 
snøskuterløypen berøre «Oksebeiteland» for reindrift. De registrerte flyttlei- områdene og oksebeiteland i Hasvik 
kommune, er kun benyttet i vår og høstsesongen. Snøskuterløypen vil derfor ikke være til vesentlig skade og ulempe 
for reindriften, da det berørte reinbeitedistriktet kun driver sommerdrift. I perioder (vårsesong) der det ansees som 
nødvendig av reindriftshensyn, kan løypen stenges midlertidig på forlangende av reinbeitedistriktet. Kommunen har 
i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et dialogmøte med 
reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder.  
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv.  
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Snøskuterløype 4 – Eksisterende løype  
Fra Breivik, med sideløype 7 til Ofjordvannet 
Løypens lengde: 13,7 km 
 

 
Kart over snøskuterløype (løype markert i rødt) 

 
Sikkerhet 
Snøskuterløypen ligger utenfor snøskredfare. Det er viktig å påpeke at denne løypen har vært i bruk i 35 år. 
Erfaringsbasert kunnskap er innhentet fra personer, som har god kjennskap til løypen og terrenget.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M98-
2013). Erfaringsmessig er det registrert friluftsbruk i området i form av jakt, fiske og generell turgåing. Rype- og 
harejakt på Sørøya, har en jakttid fra 10. september til 23. desember. Turgåing er registrert både sommer og vinter. I 
Sandvikdalen er det en merket tursti i sommerhalvåret.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært stor medvirkning 
fra befolkningen. Det har blitt avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger 
og andre relevante organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er 
registrert i Naturbase, er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 

Observasjoner av arter i influensområdet 

Art Sted Årstall Rødliste  

Svartand Stupadalen 2010 Nær truet 

Krykkje Sarset 1983 Sterkt truet 

Lirype Falkeberget 2008 Nær truet  

Snøugle  Breivikvatnan 2017 Sterkt truet 

Tyvjo Falkeberget 2018 Nær truet  

Storspove Falkeberget  2018 Sårbar 

 
Tabellen ovenfor viser enkeltobservasjoner av arter i influensområdet, og ikke et viktig funksjonsområdet, som 
hekkeplass. Observasjonene av Snøugle og Krykkje ligger tett inntil FV882.  
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Snøskuterløype 4 er i tillegg en eksisterende løype, som har vært i bruk i 35 år. En videreføring av løype 4 vil ikke 
medføre en økt belastning for naturmangfoldet. Hasvik kommune har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte 
artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive artsdata. Kommunen har i tillegg 
hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.   
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene ligger utenfor støysonene for slik infrastruktur.  
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er registrert kulturminner i form av bergkunst, men tiltaket berører ikke disse, da snøskuterløypen ligger utenfor 
området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskap.   
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil berøre «Flyttlei» områder for reindrift og en beitehage ved Stupanvatnan. Flyttlei- områder er 
leier eller traseer i terrenget, der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. De registrerte flyttlei- 
områdene i Hasvik kommune, er kun benyttet i vår og høstsesongen. Snøskuterløypen vil derfor ikke være til 
vesentlig skade og ulempe for reindriften, da det berørte reinbeitedistriktet kun driver sommerdrift. I perioder 
(vårsesong) der det ansees som nødvendig av reindriftshensyn, kan løypen stenges midlertidig på forlangende av 
reinbeitedistriktet. Kommunen har i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og 
informasjon etter et dialogmøte med reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder.  
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv.  
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Snøskuterløype 5 – Eksisterende løype  
Breivik – Sørvær (tilknyttet løype 4)  
Løypens lengde: 5,2 km 
 

 
Kart over snøskuterløype (løype markert i rødt) 

 
Sikkerhet 
Snøskuterløypen ligger utenfor snøskredfare. Det er viktig å påpeke at denne løypen har vært i bruk i 35 år. 
Erfaringsbasert kunnskap er innhentet fra personer, som har god kjennskap til løypen og terrenget.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M98-
2013). Erfaringsmessig er det registrert friluftsbruk i området i form av jakt og generell turgåing. Rype- og harejakt på 
Sørøya, har en jakttid fra 10. september til 23. desember. Turgåing er hovedsakelig registrert i sommerhalvåret, da 
det er merket tursti til Sør- og Nordsandfjorden.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært stor medvirkning 
fra befolkningen. Det har blitt avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger 
og andre relevante organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er 
registrert i Naturbase, er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 

Observasjoner av arter i influensområdet 

Art Sted Årstall Rødliste  

Storspov Falkebergdalen 2018 Sårbar 

Tyvjo Falkebergdalen 2018 Nær truet  

Lirype Fossbakken 2016 Nær truet  

«Senstiv art»   Sensitiv artsdata 

 
Tabellen ovenfor viser enkeltobservasjoner av arter i influensområdet, og hekkelokalitet til en sensitiv art. Deler av 
snøskuterløype 5 ligger innenfor hensynssonen på 1500 meter fra hekkelokaliteten.  
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Det er stor topografisk avstand mellom løype 5 og hekkelokalitet. Lokaliteten vil på bakgrunn av dette være 
«topografisk skjermet», og en videreføring av løype 5 vil ikke medføre en økt belastning for naturmangfoldet.  
Snøskuterløype 5 er i tillegg en eksisterende løype, som har vært i bruk i 35 år. Hasvik kommune har i denne 
vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive 
artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.   
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene ligger utenfor støysonene for slik infrastruktur.   
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil ikke berøre noen av reindriftens særverdi-områder, da løypen ligger utenfor disse områdene. 
Kommunen har i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et 
dialogmøte med reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder. 
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv.  
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Snøskuterløype 6 – Eksisterende løype  
Sandvatn – Gjertrudsvatnet (tilknyttet løype 1) 
Løypens lengde: 5,5 km 
 

 
Kart over snøskuterløype (markert i rødt) 

 
Sikkerhet 
Snøskuterløypen ligger utenfor snøskredfare. Det er viktig å påpeke at denne løypen har vært i bruk i 35 år. 
Erfaringsbasert kunnskap er innhentet fra personer, som har god kjennskap til løypen og terrenget.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M98-
2013). Erfaringsmessig er det registrert friluftsbruk i området i form av jakt, fiske og generell turgåing. Rype- og 
harejakt på Sørøya, har en jakttid fra 10. september til 23. desember. Turgåing og fiske, er registrert både vinter og 
sommer. Det er viktig å påpeke at dette området blir brukt om vinteren, på grunn av at området er tilgjengelig via 
åpen snøskuterløype.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært stor medvirkning 
fra befolkningen. Det har blitt avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger 
og andre relevante organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er 
registrert i Naturbase, er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 
Et søk i artsdatabanken og naturbase viser at det ikke er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse, eller 
utvalgte naturtyper i influensområdet.  Snøskuterløype 6 ligger imidlertid innenfor hensynssonen på 2000 meter, fra 
en hekkelokalitet til en kategori C-art. Det er stor topografisk avstand mellom løype 6 og hekkelokaliteten. 
Lokaliteten vil på bakgrunn av dette være «topografisk skjermet», og en videreføring av løype 6 vil ikke medføre en 
økt belastning for naturmangfoldet. Snøskuterløype 6 er i tillegg en eksisterende løype, som har vært i bruk i 35 år. 
Hasvik kommune har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase 
og innsynsløsning for sensitive artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling 
om kategori C-arter.   
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Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene ligger utenfor støysonene for slik infrastruktur.   
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil ikke berøre noen av reindriftens særverdi-områder, da løypen ligger utenfor disse områdene. 
Kommunen har i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et 
dialogmøte med reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder. 
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv. 
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Snøskuterløype 7 – Eksisterende løype  
Store Eggevann - Lille Ofjordvann (tilknyttet løype 2) 
Løypens lengde: 2,2 km 
 
Sikkerhet 
Snøskuterløypen ligger utenfor snøskredfare. Det er viktig å 
påpeke at denne løypen har vært i bruk i 35 år. Erfaringsbasert 
kunnskap er innhentet fra personer, som har god kjennskap til 
løypen og terrenget.  
  
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og 
verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M98-2013). 
Erfaringsmessig er det registrert friluftsbruk i området i form av 
jakt, fiske og generell turgåing. Rype- og harejakt på Sørøya, har 
en jakttid fra 10. september til 23. desember. Turgåing og fiske, 
er registrert både vinter og sommer. Dette området er 
tilgjengelig om sommeren på vei/grusvei.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært stor medvirkning fra befolkningen. Det har blitt avholdt folkemøte, 
og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger og andre relevante organisasjoner har også vært 
involvert i prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er registrert i Naturbase, er basert på de innkomne 
innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 
Det er ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, eller utvalgte naturtyper i influensområdet. Hasvik 
kommune har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og 
innsynsløsning for sensitive artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling 
om kategori C-arter.   
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder.  
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil berøre «Flyttlei» områder for reindrift ved Sluskfjellet. Flyttlei- områder er leier eller traseer i 
terrenget, der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. De registrerte flyttlei- områdene i Hasvik 
kommune, er kun benyttet i vår og høstsesongen. Snøskuterløypen vil derfor ikke være til vesentlig skade og ulempe 
for reindriften, da det berørte reinbeitedistriktet kun driver sommerdrift. I perioder (vårsesong) der det ansees som 
nødvendig av reindriftshensyn, kan løypen stenges midlertidig på forlangende av reinbeitedistriktet. Kommunen har 
i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et dialogmøte med 
reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder.  
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv.  

  

Kart over snøskuterløype (løype markert i rødt) 
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Snøskuterløype 8 – Eksisterende løype  
Krokvatnan – Næringsbukta (tilknyttet løype 3 og 9).  
Løypens lengde: 3,2 km  
 
Sikkerhet 
Snøskuterløypen ligger utenfor snøskredfare. Det er viktig å 
påpeke at denne løypen har vært i bruk i 35 år. Erfaringsbasert 
kunnskap er innhentet fra personer, som har god kjennskap til 
løypen og terrenget.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt 
og verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M9-2013). 
Erfaringsmessig er det registrert friluftsbruk i området i form av 
fiske og generell turgåing. Området er hovedsakelig knyttet til 
sommerbruk. Dette er perioder av året hvor snøskuterløypene 
er stengt.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært stor 
medvirkning fra befolkningen. Det har blitt avholdt folkemøte, 
og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger og andre relevante organisasjoner har også vært 
involvert i prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er registrert i Naturbase, er basert på de innkomne 
innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 
Det er i 2008 gjort observasjon av en død kongeørn i influensområdet. Det er ingen andre registrerte arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse, eller utvalgte naturtyper i influensområdet. Hasvik kommune har i denne vurderingen 
lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive artsdata. 
Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.   
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder.  
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.   
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil berøre «Flyttlei» områder for reindrift ved Krokvannene. Flyttlei- områder er leier eller traseer i 
terrenget, der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. De registrerte flyttlei- områdene i Hasvik 
kommune, er kun benyttet i vår og høstsesongen. Snøskuterløypen vil derfor ikke være til vesentlig skade og ulempe 
for reindriften, da det berørte reinbeitedistriktet kun driver sommerdrift. I perioder (vårsesong) der det ansees som 
nødvendig av reindriftshensyn, kan løypen stenges midlertidig på forlangende av reinbeitedistriktet. Kommunen har 
i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et dialogmøte med 
reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder.  
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv.  

Kart over snøskuterløype (løype markert i rødt) 
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Snøskuterløype 9 – Eksisterende løype  
Sluskfjellet – Krokvatnan (tilknyttet løype 2) 
Løypens lengde: 7,1 km 
 

 
Kart over snøskuterløype (løype markert i rødt)  

Sikkerhet 
Nord for Borggastat, og øst for baksiden av Geitryggen er det 
markert utløpsområdet for snøskred. Erfaringsmessig er det ikke 
kjent at det er observert snøskred i disse områdene. Det er heller 
ikke blitt registrert snøskred (NVEs skredhendelseskart). Det er 
viktig å påpeke at skredsonekartene er teoretisk beregnet. Lokale 
vindforhold i disse områdene, bidrar til at snøen som oftest 
«blåser vekk», og ikke «legger seg». Dette vil redusere 
snøskredfaren betraktelig. Det er likevel viktig at snøskuterførere 
opplyses om aktsomhetsområdene, da snøskredfare kan oppstå 
under spesielle værforhold.  Denne løypen har vært i bruk i 35 år, 
og erfaringsbasert kunnskap er innhentet fra personer, som har 
god kjennskap til løypen og terrenget. 
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M98-
2013). Erfaringsmessig er det registrert friluftsbruk i området i form av jakt, fiske og generell turgåing. Rype- og 
harejakt på Sørøya, har en jakttid fra 10. september til 23. desember. Turgåing er hovedsakelig registrert i 
sommerhalvåret. Dette er perioder av året hvor snøskuterløypene er stengt.   
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært stor medvirkning 
fra befolkningen. Det har blitt avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger 
og andre relevante organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er 
registrert i Naturbase, er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 
Det er ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, eller utvalgte naturtyper i influensområdet. Hasvik 
kommune har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og 
innsynsløsning for sensitive artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling 
om kategori C-arter.   
 
 
 

Utløpsområde for snøskred i løypetrasen (løype markert i blått) 
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Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder. Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil berøre «Flyttlei» områder for reindrift ved Sluskfjellet og Krokvannene. Flyttlei- områder er leier 
eller traseer i terrenget, der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. De registrerte flyttlei- 
områdene i Hasvik kommune, er kun benyttet i vår og høstsesongen. Snøskuterløypen vil derfor ikke være til 
vesentlig skade og ulempe for reindriften, da det berørte reinbeitedistriktet kun driver sommerdrift. I perioder 
(vårsesong) der det ansees som nødvendig av reindriftshensyn, kan løypen stenges midlertidig på forlangende av 
reinbeitedistriktet. Kommunen har i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og 
informasjon etter et dialogmøte med reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder.  
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv.  
 

 

 

  



27 
 

Snøskuterløype 10 – Nytt løypeforslag 
Dønnesfjordkrysset –gjennom Høyvikdalen til Dalvannet (tilknyttet løype 2)  

Løypens lengde: 1,9 km  

Sikkerhet 
Nordvest for Langåsen er det markert utløpsområde for snøskred. Snøskuterløypen vil under spesielle værforhold 
være utsatt for snøskredfare. På bakgrunn av dette, fremmes det forslag om alternative løyper. Under fare for 
snøskred, vil de berørte løypene bli stengt.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M98-
2013). Erfaringsmessig er det registrert friluftsbruk i området i form av jakt og generell turgåing. Rype- og harejakt på 
Sørøya, har en jakttid fra 10. september til 23. desember. Turgåing er registrert både vinter og sommer. Området er 
på sommeren tilgjengelig på vei/grusvei.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært stor medvirkning 
fra befolkningen. Det har blitt avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger 
og andre relevante organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er 
registrert i Naturbase, er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 
Det er ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, eller utvalgte naturtyper i influensområdet. Hasvik 
kommune har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og 
innsynsløsning for sensitive artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling 
om kategori C-arter.   
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene ligger utenfor støysonene for slik infrastruktur.  
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil ikke berøre noen av reindriftens særverdi-områder, da løypen ligger utenfor disse områdene. 
Kommunen har i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et 
dialogmøte med reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder. 
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv.  

Kart over snøskuterløype (nytt løypeforslag)  

 

Utløpsområde for snøskred i løypetrasen (løype markert i blått) 
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Snøskuterløype 11 – Nytt løypeforslag  
Fra løypekryss (løype 4) til Pumpervika og Andottvatnet 
Løypens lengde: 5,4 km 
 

 
Kart over snøskuterløype (nytt løypeforslag) 

 
Sikkerhet 
Snøskuterløypen ligger utenfor snøskredområder, og utløpsområder for snøskred. Statens vegvesen har godkjent 
kryssing av FV882, på følgende posisjon (34W Nord 7833491 – Øst 54087).  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen vil berøre friluftsområdet – Skihytte (verdi A), friluftsområdet – Finnkonvika (verdi A) og 
friluftsområdet – Lillemollvika (verdi B). Friluftsområdene vil likevel ikke påvirkes, da disse i hovedsak er verdsatt 
etter bruk i barmarkssesong. Deler av området er i tillegg preget av eksisterende motorferdsel langs FV882, og er et 
etablert hyttefelt.  
   
Naturmangfold 

Observasjoner av arter i influensområdet 

Art Sted Årstall Rødliste  

Snøugle Breivikvatnan 2017 Sterkt truet 

Tyvjo Falkebergdalen 2018 Nær truet  

Lirype Falkeberghøgda 2015 Nær truet  

Toppand Finnkonvannet 2016 Livskraftig 

Tyvjo Andottvannet 1985 Nær truet 

Krykkje Andottvannet 2004 Sterkt truet 

 
Tabellen ovenfor viser enkeltobservasjoner av arter i influensområdet, og ikke et viktig funksjonsområdet, som 
hekkeplass. Influensområdet er i tillegg fra før preget av eksisterende motorferdsel langs FV882, og er et etablert 
hytteområde. En åpning av snøskuterløype 11 vil ikke medføre en økt belastning for naturmangfoldet. Hasvik 
kommune har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og 
innsynsløsning for sensitive artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling 
om kategori C-arter.   
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene ligger utenfor støysonene for slik infrastruktur.  
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
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Kulturminner og landskap 
Det er registrert kulturminne i form av bosetting- og aktivitetsområde. Kulturminnet vil likevel ikke berøres av 
snøskuterløypen, da løypen kun er åpen under vintersesongen.  
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil berøre «Trekklei» områder for reindrift ved Andotten. Trekklei- områder er områder der reinen 
trekker av seg selv, enten enkeltvis eller i flokk. De registrerte trekklei- områdene i Hasvik kommune, er kun benyttet 
i vår og høstsesongen. Snøskuterløypen vil derfor ikke være til vesentlig skade og ulempe for reindriften, da det 
berørte reinbeitedistriktet kun driver sommerdrift. I perioder (vårsesong) der det ansees som nødvendig av 
reindriftshensyn, kan løypen stenges midlertidig på forlangende av reinbeitedistriktet. Kommunen har i denne 
vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et dialogmøte med 
reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder.  
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv.  
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Snøskuterløype 12 – Nytt løypeforslag 
Fra løype 4 (Breivik) - Store Himmelhaugen 
Løypens lengde: 2,7 km  
 
Sikkerhet 
Snøskuterløypen ligger utenfor snøskredområder, 
og utløpsområder for snøskred.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som 
er kartlagt og verdsatt etter Miljødirektoratets 
veileder (M9-2013). I dette området er det ikke 
registrert noen form for friluftsbruk.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært 
stor medvirkning fra befolkningen. Det har blitt 
avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks 
skoler og barnehager. Lag, foreninger og andre 
relevante organisasjoner har også vært involvert i 
prosessen. De arealfestede friluftsområdene som 
er registrert i Naturbase, er basert på de innkomne 
innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at 
snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for 
friluftslivet og influensområdet.  
 
Naturmangfold 
Et søk i artsdatabanken og naturbase viser at det ikke er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse, eller 
utvalgte naturtyper i influensområdet.  Snøskuterløype 12 ligger imidlertid innenfor hensynssonen på 1500 meter, 
fra en hekkelokalitet til en sensitiv art. Det er stor topografisk avstand mellom løype 12 og hekkelokaliteten. 
Lokaliteten vil på bakgrunn av dette være «topografisk skjermet», og en åpning av løype 12 vil ikke medføre en økt 
belastning for naturmangfoldet. Hasvik kommune har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte 
artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive artsdata. Kommunen har i tillegg 
hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.   
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder. Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil berøre «Flyttlei» områder for reindrift ved Himmelhaugen. Flyttlei- områder er leier eller traseer 
i terrenget, der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. De registrerte flyttlei- områdene i 
Hasvik kommune, er kun benyttet i vår og høstsesongen. Snøskuterløypen vil derfor ikke være til vesentlig skade og 
ulempe for reindriften, da det berørte reinbeitedistriktet kun driver sommerdrift. I perioder (vårsesong) der det 
ansees som nødvendig av reindriftshensyn, kan løypen stenges midlertidig på forlangende av reinbeitedistriktet. 
Kommunen har i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et 
dialogmøte med reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder.  
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv. 

Kart over snøskuterløype (nytt løypeforslag)  
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Snøskuterløype 13 – Nytt løypeforslag 
Dønnesfjordkrysset - via Moldbakken til Steinvatnet (tilknyttet løype 1) 
Løypens lengde: 5,5 km 
 

  
Kart over snøskuterløype (nytt løypeforslag) 

 
Sikkerhet 
Mellom Velefjellet og Langåsen, er det markert utløpsområder for snøskred. Erfaringsmessig er det ikke observert 
snøskred i dette området. Utløpsområdene kan likevel være utsatt for snøskredfare, under spesielle værhold. Løype 
13, 14, 15 og 16 vil gå over regulert vassdrag (Eggvannene). Disse løypene vil bli skiltet med fare for 
sprekkdannelser/usikker is. Det vil i tillegg utarbeides rutiner for å kontrollere is- og snøforholdene.  
 
Løype 13 er et nytt løypeforslag. Det er ønskelig med en alternativ løype, fra Breivikbotn til Hasvik. Dette er på 
bakgrunn av at det ofte kan være tåke sørøst for Sluskfjellet (Løype 1 fra Hasvik, møter løype 2 fra Breivikbotn). En 
alternativ løype, som er tilknyttet løype 1, vil gi økt sikkerhet for snøskuterførerne. Dersom løype 2 og løype 10 er 
stengt, vil løype 13 kunne benyttes til å komme på løypenettet øst- og vestover i kommunen.  
Under fare for snøskred, vil de berørte løypene bli stengt.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M98-
2013). I dette området er det ikke registrert noen form for friluftsbruk.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært stor medvirkning 
fra befolkningen. Det har blitt avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger 
og andre relevante organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er 
registrert i Naturbase, er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 
Det er i 2006 gjort observasjon av liryper i influensområdet. Det er ingen andre registrerte arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse, eller utvalgte naturtyper i influensområdet. En åpning av snøskuterløype 13 vil ikke medføre 
en økt belastning for naturmangfoldet. Hasvik kommune har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte 
artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive artsdata. Kommunen har i tillegg 
hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.  
 
 

Utløpsområde for snøskred i løypetrasen 



32 
 

 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene ligger utenfor støysonene for slik infrastruktur.   
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
Reindrift 
Sør for Eggevannet vil snøskuterløypen berøre «Flyttlei» områder for reindrift. Flyttlei- områder er leier eller traseer i 
terrenget, der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. De registrerte flyttlei- områdene i Hasvik 
kommune, er kun benyttet i vår og høstsesongen. Snøskuterløypen vil derfor ikke være til vesentlig skade og ulempe 
for reindriften, da det berørte reinbeitedistriktet kun driver sommerdrift. I perioder (vårsesong) der det ansees som 
nødvendig av reindriftshensyn, kan løypen stenges midlertidig på forlangende av reinbeitedistriktet. Kommunen har 
i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et dialogmøte med 
reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder.  
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv.   
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Snøskuterløype 14 – Nytt løypeforslag  
Fra løype 2 ved Øvre Dalvatnet til løype 13 
Løypens lengde: 1,7 km 
 

 
Kart over snøskuterløype (nytt løypeforslag) 

 
Sikkerhet 
Snøskuterløypen ligger utenfor snøskredområde, og utløpsområder for snøskred. Løypen vil gå over regulert 
vassdrag (Eggvannene). Dette vil bli skiltet med fare for sprekkdannelser/usikker is. Det vil i tillegg utarbeides rutiner 
for å kontrollere is- og snøforholdene.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M98-
2013). I dette området er det ikke registrert noen form for friluftsbruk.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært stor medvirkning 
fra befolkningen. Det har blitt avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger 
og andre relevante organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er 
registrert i Naturbase, er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 
Det er ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, eller utvalgte naturtyper i influensområdet. En 
åpning av snøskuterløype 14 vil ikke medføre en økt belastning for naturmangfoldet, da området allerede benyttes 
som hyttefelt. Hasvik kommune har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra 
artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med 
Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.   
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene ligger utenfor støysonene for slik infrastruktur.   
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil ikke berøre noen av reindriftens særverdi-områder, da løypen ligger utenfor disse områdene. 
Kommunen har i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et 
dialogmøte med reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder. 
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv.  
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Snøskuterløype 15 – Nytt løypeforslag 
Fra løypekryss, løype 13 og 14 til løype 16 på Store Eggevann 
Løypens lengde: 1,3 km 
 
Sikkerhet 
Snøskuterløypen ligger utenfor snøskredområder og 
utløpsområder for snøskred. Løypen vil gå over regulert 
vassdrag (Eggvannene). Disse løypene vil bli skiltet med 
fare for sprekkdannelser/usikker is. Det vil tillegg 
utarbeides rutiner for å kontrollere is- og snøforholdene. 
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er 
kartlagt og verdsatt etter Miljødirektoratets veileder 
(M98-2013). I dette området er det ikke registrert noen 
form for friluftsbruk.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært stor 
medvirkning fra befolkningen. Det har blitt avholdt 
folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og 
barnehager. Lag, foreninger og andre relevante 
organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De 
arealfestede friluftsområdene som er registrert i 
Naturbase, er basert på de innkomne innspill fra 
befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 
Det er ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, eller utvalgte naturtyper i influensområdet. En 
åpning av snøskuterløype 15 vil ikke medføre en økt belastning for naturmangfoldet, da området allerede benyttes 
som hyttefelt. Hasvik kommune har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra 
artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med 
Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.   
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene ligger utenfor støysonene for slik infrastruktur.   
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
Reindrift 
Sør for Eggevannet vil snøskuterløypen berøre «Flyttlei» områder for reindrift. Flyttlei- områder er leier eller traseer i 
terrenget, der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. De registrerte flyttlei- områdene i Hasvik 
kommune, er kun benyttet i vår og høstsesongen. Snøskuterløypen vil derfor ikke være til vesentlig skade og ulempe 
for reindriften, da det berørte reinbeitedistriktet kun driver sommerdrift. I perioder (vårsesong) der det ansees som 
nødvendig av reindriftshensyn, kan løypen stenges midlertidig på forlangende av reinbeitedistriktet. Kommunen har 
i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et dialogmøte med 
reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder.  
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv.  

Kart over snøskuterløype (nytt løypeforslag) 

 



35 
 

Snøskuterløype 16 – Nytt løypeforslag 
Fra løype 2 øst for Smalvatnet til løype 15 over Store Eggevatnet til den møter løype 1 
Løypens lengde: 3,4 km 
 
Sikkerhet 
Snøskuterløypen ligger utenfor snøskredområder og 
utløpsområder for snøskred. Løypen vil gå over regulert vassdrag 
(Eggvannene). Disse løypene vil bli skiltet med fare for 
sprekkdannelser/usikker is. Det vil i tillegg utarbeides rutiner for å 
kontrollere is- og snøforholdene.  
 
Det er ønskelig med en alternativ løype, fra Breivikbotn til Hasvik. 
Dette er på bakgrunn av at det ofte kan være tåke sørøst for 
Sluskfjellet (Løype 1 fra Hasvik, møter løype 2 fra Breivikbotn). En 
alternativ løype, som er tilknyttet løype 1, vil gi økt sikkerhet for 
snøskuterførerne. Dersom løype 2 og løype 10 er stengt, vil løype 
13, 15 og 16 kunne benyttes til å komme på løypenettet øst- og 
vestover i kommunen.  
Under fare for snøskred, vil de berørte løypene bli stengt.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og 
verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M98-2013). I dette 
området er det ikke registrert noen form for friluftsbruk.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
i Hasvik kommune, har det vært stor medvirkning fra 
befolkningen. Det har blitt avholdt folkemøte, og egne møter med 
Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger og andre relevante 
organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er registrert i Naturbase, 
er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 
Det er i 2006 gjort observasjon av liryper i influensområdet. Det er ingen andre registrerte arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse, eller utvalgte naturtyper i influensområdet. En åpning av snøskuterløype 16 vil ikke medføre 
en økt belastning for naturmangfoldet, da området allerede benyttes som hyttefelt. Hasvik kommune har i denne 
vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive 
artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.  
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene ligger utenfor støysonene for slik infrastruktur.   
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
 
 
 
 
 

Kart over snøskuterløype (nytt løypeforslag) 
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Reindrift 
Sør og nord for Eggevannet vil snøskuterløypen berøre «Flyttlei» områder for reindrift. Flyttlei- områder er leier eller 
traseer i terrenget, der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. De registrerte flyttlei- områdene 
i Hasvik kommune, er kun benyttet i vår og høstsesongen. Snøskuterløypen vil derfor ikke være til vesentlig skade og 
ulempe for reindriften, da det berørte reinbeitedistriktet kun driver sommerdrift. I perioder (vårsesong) der det 
ansees som nødvendig av reindriftshensyn, kan løypen stenges midlertidig på forlangende av reinbeitedistriktet. 
Kommunen har i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et 
dialogmøte med reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder.  
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv. Snøskuterløypen er lagt over regulert 

vann noe som kan medføre sprekkdannelser i isen. Det vil bli skiltet der skuterløypen går ut på vannet om fare for 

sprekkdannelser.  
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Snøskuterløype 17 – Nytt løypeforslag 
Bårvik - Barbosdalen (tilknyttet løype 1) 
Løypens lengde: 1,2 km 
 
Sikkerhet 
Skuterløypen ligger utenfor snøskredområder, og utløpsområder for snøskred.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og verdsatt etter 
Miljødirektoratets veileder (M98-2013). Erfaringsmessig er det registrert 
friluftsbruk i området i form av jakt. Rype- og harejakt på Sørøya, har en jakttid 
fra 10. september til 23. desember.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik 
kommune, har det vært stor medvirkning fra befolkningen. Det har blitt avholdt 
folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger og 
andre relevante organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De 
arealfestede friluftsområdene som er registrert i Naturbase, er basert på de 
innkomne innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 

Observasjoner av arter i influensområdet 

Art Sted Årstall Rødliste  

Fjellrype Barbosdalen 2010 Nær truet  

 
Tabellen ovenfor viser enkeltobservasjoner av arter i influensområdet, og ikke et viktig funksjonsområdet, som 
hekkeplass. Influensområdet er fra før preget av et hytteområdet. En åpning av snøskuterløype 17 vil ikke medføre 
en økt belastning for naturmangfoldet. Hasvik kommune har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte 
artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive artsdata. Kommunen har i tillegg 
hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.  
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypen er lagt i et område med fritidsbebyggelse, men utenfor støysonen på 60 meter. Eksisterende 
motorferdsel langs FV882, går gjennom bolig- og fritidsbebyggelsen. Det vurderes derfor slik at snøskuterløypen, 
ikke vil medføre ulempe for eksisterende infrastruktur. Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil ikke berøre noen av reindriftens særverdi-områder, da løypen ligger utenfor disse områdene. 
Kommunen har i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et 
dialogmøte med reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder. 
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv. 

  

Kart over snøskuterløype (nytt løypeforslag) 
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Snøskuterløype 18 – Nytt løypeforslag 
Fra FV882 ved Kjettingplassen til løype 1 på Svartbergvatnet 
Løypens lengde: 0,8 km  
 
Sikkerhet 
Skuterløypen ligger utenfor snøskredområder, og utløpsområder for 
snøskred. Av erfaring kan det ofte bli tidligere fritt for snø langs løype 1 (som 
kommer fra Hasvik til dette hyttefeltet). Ved å etablere løype 18, vil man ha 
en alternativ løype til hyttefeltet, og videre til løype 1 mot Breivikbotn.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og verdsatt 
etter Miljødirektoratets veileder (M98-2013). I dette området er det ikke 
registrert noen form for friluftsbruk.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik 
kommune, har det vært stor medvirkning fra befolkningen. Det har blitt 
avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, 
foreninger og andre relevante organisasjoner har også vært involvert i 
prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er registrert i Naturbase, 
er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 

Observasjoner av arter i influensområdet 

Art Sted Årstall Rødliste  

Vipe Barbostatiden 1983 Sterkt truet 

 
Tabellen ovenfor viser enkeltobservasjoner av arter i influensområdet, og ikke et viktig funksjonsområdet, som 
hekkeplass. Influensområdet er fra før preget av et hytteområdet. En åpning av snøskuterløype 18 vil ikke medføre 
en økt belastning for naturmangfoldet. Hasvik kommune har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte 
artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive artsdata. Kommunen har i tillegg 
hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.  
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene ligger utenfor støysonene for slik infrastruktur.   
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil ikke berøre noen av reindriftens særverdi-områder, da løypen ligger utenfor disse områdene. 
Kommunen har i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et 
dialogmøte med reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder. 
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv. 

  

Kart over snøskuterløype (nytt løypeforslag) 
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Snøskuterløype 19 – Nytt løypeforslag 
Gjertrudvannet til Offervatnet (tilknyttet løype 9) 
Løypens lengde: 4,5 km 
 
 
Sikkerhet 
Skuterløypen ligger utenfor snøskredområder, og utløpsområder for 
snøskred.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og 
verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M98-2013). Erfaringsmessig 
er det registrert friluftsbruk i området i form av jakt, fiske og generell 
turgåing. Rype- og harejakt på Sørøya, har en jakttid fra 10. september 
til 23. desember. Turgåing og fiske, er registrert både vinter og sommer. 
Det er viktig å påpeke at dette området blir brukt om vinteren, på grunn 
av at området er tilgjengelig via åpen snøskuterløype.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i 
Hasvik kommune, har det vært stor medvirkning fra befolkningen. Det 
har blitt avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og 
barnehager. Lag, foreninger og andre relevante organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De arealfestede 
friluftsområdene som er registrert i Naturbase, er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under 
arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 
Det er ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, eller utvalgte naturtyper i influensområdet. En 
åpning av snøskuterløype 19 vil ikke medføre en økt belastning for naturmangfoldet. Hasvik kommune har i denne 
vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive 
artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.   
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene ligger utenfor støysonene for slik infrastruktur.   
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil berøre kalveområder for reindriften. Under dialogmøte med reinbeitedistrikt 19, ble kommunen 
informert om at snøskuterløype 19 kan være til ulempe for reindriften i kalveperioden. Ved stenging av løyper, er 
Hasvik kommune og reinbeitedistrikt 19 enige om de tar kontakt med kommunen om hvilke løyper som bør 
midlertidig stenges. 
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv. 

 

 

Kart over snøskuterløype (nytt løypeforslag) 
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Snøskuterløype 20 – Nytt løypeforslag 
Gjertrudvannet (løype 19) – Krokvannene (løype 3) 
Løypens lengde: 4,4 km 
 
Sikkerhet 
Snøskuterløypen ligger utenfor snøskredfare, og utløpsområder for 
snøskred. Dette er et nytt løypeforslag, som ønskes etablert for å 
knytte løype 3 og løype 19 sammen. Dette vil øke sikkerheten for 
de, som skal til og fra hytteområdet i Børfjorden. Erfaringsmessig 
kan snøforholdene være varierende i deler av dagens løype (3), 
samt at værforholdene kan være svært ulik i løype (3), og den nye 
løype (21). Ved å etablere løype (20), vil dette være en alternativ 
rute, dersom vær- eller snøforholdene gjør det vanskelig å benytte 
seg av løype (3).  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og 
verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M98-2013). 
Erfaringsmessig er det registrert friluftsbruk i området i form av jakt, fiske og generell turgåing. Rype- og harejakt på 
Sørøya, har en jakttid fra 10. september til 23. desember. Turgåing og fiske, er registrert både vinter og sommer. Det 
er viktig å påpeke at dette området blir brukt om vinteren, på grunn av at området er tilgjengelig via åpen 
snøskuterløype.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært stor medvirkning 
fra befolkningen. Det har blitt avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger 
og andre relevante organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er 
registrert i Naturbase, er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
 
Naturmangfold 
Det er ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, eller utvalgte naturtyper i influensområdet. En 
åpning av snøskuterløype 20 vil ikke medføre en økt belastning for naturmangfoldet. Hasvik kommune har i denne 
vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive 
artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.   
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder. Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er registrert Arkeologisk minne i området, men snøskuterløypen vil ikke komme i berøring av dette.  
 
Reindrift 
Nord for Gjertrudvannet vil snøskuterløypen berøre «Flyttlei» områder for reindrift. Flyttlei- områder er leier eller 
traseer i terrenget, der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. De registrerte flyttlei- områdene 
i Hasvik kommune, er kun benyttet i vår og høstsesongen. Snøskuterløypen vil derfor ikke være til vesentlig skade og 
ulempe for reindriften, da det berørte reinbeitedistriktet kun driver sommerdrift. I perioder (vårsesong) der det 
ansees som nødvendig av reindriftshensyn, kan løypen stenges midlertidig på forlangende av reinbeitedistriktet. 
Kommunen har i denne vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et 
dialogmøte med reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder.  
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv. 

Kart over snøskuterløype (nytt løypeforslag) 
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Snøskuterløype 21 – Nytt løypeforslag 
Gjertrudvannet (løype 20) – Rundhaugvatnet, følger kommunegrensen nordover til løype 3 
Løypens lengde: 14,6 km 
 

 
Kart over snøskuterløype (nytt løypeforslag) 

 
Sikkerhet 
Snøskuterløypen ligger utenfor snøskredfare, og det er ikke registrert områder med farlig is i løypetrasen.  
Dette er et nytt løypeforslag, som ønskes etablert for å knytte løype 3 og løype 20 sammen. Dette vil øke sikkerheten 
for de, som skal til og fra hytteområdet i Børfjorden. Erfaringsmessig kan snøforholdene være varierende i deler av 
dagens løype (3), samt at værforholdene kan være svært ulik i løype (3), og den nye løype (21). Ved å etablere løype 
(21), vil dette være en alternativ rute, dersom vær- eller snøforholdene gjør det vanskelig å benytte seg av løype (3).  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og verdsatt etter Miljødirektoratets veileder (M98-
2013). Erfaringsmessig er det registrert friluftsbruk i området i form av jakt, fiske og generell turgåing. Rype- og 
harejakt på Sørøya, har en jakttid fra 10. september til 23. desember. Turgåing og fiske, er registrert både vinter og 
sommer. Det er viktig å påpeke at dette området blir brukt om vinteren, på grunn av at området er tilgjengelig via 
åpen snøskuterløype.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune, har det vært stor medvirkning 
fra befolkningen. Det har blitt avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, foreninger 
og andre relevante organisasjoner har også vært involvert i prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er 
registrert i Naturbase, er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en negativ virkning for friluftslivet og 
influensområdet.  
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Naturmangfold 

Observasjoner av arter i influensområdet 

Art Sted Årstall Rødliste  

Oter Steinfjellet 1997 Sårbar 

 
Tabellen ovenfor viser enkeltobservasjoner av arter i influensområdet, og ikke et viktig funksjonsområdet, som 
hekkeplass. Influensområdet er fra før preget av et hytteområdet. En åpning av snøskuterløype 21 vil ikke medføre 
en økt belastning for naturmangfoldet. Hasvik kommune har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte 
artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive artsdata. Kommunen har i tillegg 
hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter.  
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder, da løypene ligger utenfor støysonene for slik infrastruktur. 
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskap.   
 
Reindrift 
Nord for Gjertrudvannet vil snøskuterløypen berøre «flyttlei» og «kalveplass» områder for reindrift. Flyttlei- områder 
er leier eller traseer i terrenget, der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. Videre østover mot 
Rundhaugvannet, vil snøskuterløypen i tillegg berøre «oksebeiteland» for reindrift. De registrerte flyttlei- områdene i 
Hasvik kommune, er kun benyttet i vår og høstsesongen. I perioder (vårsesong) der det ansees som nødvendig av 
reindriftshensyn, kan løypen stenges midlertidig på forlangende av reinbeitedistriktet. Kommunen har i denne 
vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et dialogmøte med 
reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder.  
 
Under dialogmøte med reinbeitedistrikt 19, ble kommunen informert om at snøskuterløype 21 kan være til ulempe 
for reindriften i kalveperioden. Ved stenging av løyper, er Hasvik kommune og reinbeitedistrikt 19 enige om de tar 
kontakt med kommunen om hvilke løyper som bør midlertidig stenges. 
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv.  
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Snøskuterløype 22 – Nytt løypeforslag 
Brennhaugvatnet (løype 2) - Klubben i Dønnesfjord 
Løypens lengde: 6,5 km 
 
Sikkerhet 
Skuterløypen ligger utenfor snøskredområder, og utløpsområder for 
snøskred.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen berører ikke friluftsområder som er kartlagt og verdsatt 
etter Miljødirektoratets veileder (M98-2013). Det er ikke registrert noen 
form for friluftsliv i dette området.  
 
Under arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik 
kommune, har det vært stor medvirkning fra befolkningen. Det har blitt 
avholdt folkemøte, og egne møter med Hasviks skoler og barnehager. Lag, 
foreninger og andre relevante organisasjoner har også vært involvert i 
prosessen. De arealfestede friluftsområdene som er registrert i Naturbase, 
er basert på de innkomne innspill fra befolkningen under 
arbeidsprosessen.  
 
Det vurderes på bakgrunn av dette, at snøskuterløypen ikke vil ha en 
negativ virkning for friluftslivet og influensområdet.  
 
Naturmangfold 
Det er ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, eller utvalgte naturtyper i influensområdet. En 
åpning av snøskuterløype 20 vil ikke medføre en økt belastning for naturmangfoldet. Hasvik kommune har i denne 
vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive 
artsdata. Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter. 
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder. 
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg.   
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil berøre «Flyttlei», «kalveplass» og «Trekklei» områder for reindrift. Flyttlei- områder er leier eller 
traseer i terrenget, der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. De registrerte flyttlei- områdene 
i Hasvik kommune, er kun benyttet i vår og høstsesongen. I perioder (vårsesong) der det ansees som nødvendig av 
reindriftshensyn, kan løypen stenges midlertidig på forlangende av reinbeitedistriktet. Kommunen har i denne 
vurderingen lagt til grunn reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et dialogmøte med 
reinbeitedistrikt 19 om reindriftens særverdi-områder.  
 
Under dialogmøte med reinbeitedistrikt 19, ble kommunen informert om at snøskuterløype 22 kan være til ulempe 
for reindriften i kalveperioden. Ved stenging av løyper, er Hasvik kommune og reinbeitedistrikt 19 enige om de tar 
kontakt med kommunen om hvilke løyper som bør midlertidig stenges. 
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv. 

  

Kart over snøskuterløype (nytt løypeforslag) 
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Snøskuterløype 23 – Nytt løypeforslag 
Storbuktlia - Bølestraumen (tilknyttet løype 22) 
Løypens lengde: 2 km 
 
Sikkerhet 
Skuterløypen ligger utenfor snøskredområder, og utløpsområder for 
snøskred.  
 
Friluftsliv 
Snøskuterløypen vil berøre friluftsområdet – Sanden (verdi B). 
Friluftsområdet vil likevel ikke påvirkes, da dette området er verdsatt 
etter bruk i barmarkssesong. Avstand fra snøskuterløype til 
friluftsområdet, er 300 meter.  
 
Naturmangfold 
Det er ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, eller 
utvalgte naturtyper i influensområdet. En åpning av snøskuterløype 20 vil 
ikke medføre en økt belastning for naturmangfoldet. Hasvik kommune 
har i denne vurderingen lagt til grunn registrerte artsobservasjoner fra 
artsdatabanken, naturbase og innsynsløsning for sensitive artsdata. 
Kommunen har i tillegg hatt samtaler med Fylkesmannens miljøvernavdeling om kategori C-arter. 
 
Bolig- og hytteområder 
Snøskuterløypene påvirker ikke bolig- og hytteområder.  
Støysonekart følger denne utredningen som vedlegg. 
 
Kulturminner og landskap 
Det er ikke registrert kulturminner i området. Tiltaket har ingen påvirkning på landskapet.  
 
Reindrift 
Snøskuterløypen vil berøre et kalveområdet for reindriften. Kommunen har i denne vurderingen lagt til grunn 
reindriftens arealbrukskart (NIBIO), og informasjon etter et dialogmøte med reinbeitedistrikt 19 om reindriftens 
særverdi-områder. 
 
Under dialogmøte med reinbeitedistrikt 19, ble kommunen informert om at snøskuterløype 23 kan være til ulempe 
for reindriften i kalveperioden. Ved stenging av løyper, er Hasvik kommune og reinbeitedistrikt 19 enige om de tar 
kontakt med kommunen om hvilke løyper som bør midlertidig stenges. 
 
Konklusjon 
Snøskuterløypen vil ikke ha negativ virkning på natur, miljø og øvrig friluftsliv. 

  

Kart over snøskuterløype (nytt løypeforslag) 
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Forskrift – Snøskuterløyper i Hasvik kommune  
 

§ 1. Formål 
Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til rette for kjøring med 
snøskuter i fastsatte løyper. 
 
§ 2. Virkeområde 
Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøskuterløyper i Hasvik kommune. Bestemmelsen hjemler 
kun kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter (beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med 
andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter. 
 
§ 3. Løypebeskrivelse 
Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. vedlagt 
kart i målestokk 1:50.000.  
 
 
Snøskuterløype 1 

Fra Gabbrofeltet -  Slusken 

Snøskuterløype 2 

Veikryss FV 882/102 Dønnesfjordkrysset – Elvestrand 

Snøskuterløype 3 

Krokvannet – Middagsfjell med sideløype til Børfjord 

Snøskuterløype 4  

Fra Breivik med sideløype 7 til Ofjordvannet 

Snøskuterløype 5 

Fra løype 4 nord for Breivik til Sørvær 

Snøskuterløype 6 

Fra løype 1 ved Sandvatn til Gjertrudsvatnet 

Snøskuterløype 7 

Fra løype 2 ved Store Eggevann til Lille Ofjordvann 

Snøskuterløype 8 

Fra løype 3 og 9 ved krokvatna til Næringsbukta 

Snøskuterløype 9 

Fra løype 2 ved Sluskfjellet til Krokvatna 

Snøskuterløype 10 

Fra Dønnesfjordkrysset langs vegen til Dønnesfjord, til Høyvikdalen til Nedre Dalvatn til løype 2 

Snøskuterløype 11 

Fra løypekryss løype 4 til Pumpervika og Andottvatnet 

Snøskuterløype 12 
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Fra løype 4 (Breivik) til toppen av Store Himmelhaugen 

Snøskuterløype 13 

Fra Dønnesfjordkrysset opp Moldbakken til løype 1 ved Steinvatnet 

Snøskuterløype 14 

Fra løype 2 ved Øvre Dalvatnet til løype 13 

Snøskuterløype 15 

Fra løypekryss løype 13 og 14 til løype 16 på Store Eggevann 

Snøskuterløype 16 

Fra løype 2 øst for Smalvatnet til løype 15 over Store Eggevatnet til den møter løype 1 

Snøskuterløype 17 

Fra Bårvik opp Barbosdalen til løype 1 

Snøskuterløype 18 

Fra FV882 ved Kjettingplassen til løype 1 på Svartbergvatnet 

Snøskuterløype 19 

Fra enden av løype 9 til Offervatnet 

Snøskuterløype 20 

Fra løype 19 til løype 3 på Krokvatnan 

Snøskuterløype 21 

Fra løype 20 til rundhaugvatnet følger kommunegrensen vestover til løype 3. 

Snøskuterløype 22 

Fra løype 2 ved Brennhaugvatnet til Klubben i Dønnesfjord 

Snøskuterløype 23 

Fra løype 22 til Bølestraumen 
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§ 4. Åpning og stenging av løypenettet 
a) Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og 
når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen. 
b) 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, se § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. 
c) Kommunen kan til enhver tid stenge løypa når snø-, is-, klimaforhold, vilt eller andre hensyn tilsier dette. Løypene 
innenfor reinbeitedistriktet kan stenges med kort varsel av hensyn til reindriftsnæringen. 
 

§ 5. Bruk av løypenettet 
For løypenettet i kommunen gjelder de nasjonale bestemmelser for hastighet etter vegtrafikkloven. Maksimal 
hastighet er 70 km/t, uten slede. Maksimal hastighet med slede, uten passasjer er 60 km/t. Maksimal hastighet med 
slede, med passasjer er 40 km/t. 
 

§ 6. Parkering og rasting  
Det er tillatt å parkere og raste inntil 300 meter fra senter av løypen på begge sider. Det er bare kjøring i rett linje ut 
fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt. Parkert snøskuter skal plasseres slik at 
den ikke er til hinder eller fare for all annen ferdsel.  
 

§ 7 Skilting og merking. 

a) Løyper skal stikkes etter kartfestet trasé. 

b) Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring av snøskuterløyper.  

c) Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper. 

d) Der løypene krysser bilveg skal Statens vegvesen sine normer for skilting og merking følges. 

e) Der løypene krysser regulerte vann, er det skiltet om fare for usikker is og sprekkdannelser.  

 
§ 8. Drift og tilsyn 
a) Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 
b) Kommunen har ansvar for å vurdere behov for omlegging og stenging av løypene. 
c) Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i barmarksesongen.  
 
§ 9. Mindre endring av løypetrase´ 
Dersom terreng eller kjøreforhold tilsier at det er nødvendig, kan kartfestet trasé avvike med inntil 15 meter for å 
sikre en funksjonell og sikker løypetrasé. 
 
§ 10. Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 20 februar 2001 nr. 213 om snøskuterløyper, 
Hasvik kommune, Finnmark. 
 

Kart 

Forskrift og løypekart er tilgjengelig for publikum i Serviceavdelingen i Hasvik kommune.  

Løypekart i (PDF) følger forskrift som vedlegg.  

 

Vedlegg  
 

1. Oversiktskart over eksisterende og de nye skuterløypene i Hasvik kommune  

2. NIBIO reindriftskart  

3. Kart over friluftsområder i Hasvik kommune  

4. Støysonekart til snøskuterløypene  


