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Godkjenning av skuterløype Finndalsøypa og sammenbindlingsløype Dopparskaret 
 
 
Saksopplysninger: 
Regodkjenning av skuterløype i fra Harkinn til Finndalsvatnet med ny sammenbindingsløype opp 
Dopparskaret og lukket næringsløype inn til Camp Tamok med forslag til forskrift ble vedtatt lagt ut 
på høring av formannskapet 2.12.2021. 
Saken er kunngjort i Nye Troms, samt på kommunens hjemmeside, samt at aktuelle høringsinstanser 
er tilskrevet. 
  
Det er kommet to høringsinnspill, se vedlegg. 
  
Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden, men viser til varslingsplikt jfr 
kulturminneloven. 
  
Fylkeskommunen tar opp flere tema: 
Friluftslivet risikerer å bli skadelidende, ikke minst som følge av ulovlig kjøring med utspring i 
løypene. Det er en statlig føring at kommunen ikke bør legge snøskuterløyper i viktige eller særlig 
viktige friluftsområder, samt at kommunene bør holde store sammenhengende vinterfriluftsområder 
frie for snøscooterløyper. Kommunene må synliggjøre sine vurderinger. 
  
Eksisterende snøskuterløype i Finndalen går i område som er kartlagt og verdisatt som et svært viktig 
friluftslivsområde. I områdebeskrivelsen fremkommer det at området inneholder Balsfjord 
kommunes eneste godkjente snøskuterløype, noe som også trekkes frem i forskriftsforslagets 
utredninger. Skuterløypen var etablert før friluftslivskartleggingen ble gjort. I utredningen trekkes det 
frem at det ikke har vært noen konflikter mellom skuterferdsel og skiløpere gjennom de årene løypa 
har vært etablert. Fylkeskommunen etterlyser kunnskapsgrunnlaget for disse erfaringene og mener 
det ville være en styrke om det synliggjøres. Fylkeskommunen kjenner ikke til konflikter i området. 
  
 
Vurderingene av konsekvenser for friluftslivs knytter seg i hovedsak til det som fremkommer i 
utredningen og i saksframlegget datert 18.11.2020. Fylkeskommunen mener det er særlig viktig å se 
på konsekvensene av den nye Dopparskardløypa / sammenbindingsløypa da den vil kunne medføre 
økt trafikk og endret bruksmønster. Løypa går delvis gjennom et område som ikke er et registrert 
friluftslivsområde. På Målselvsiden er det et tilgrensende registrert friluftslivsområde (C-verdi), 



fylkeskommunen mener det ikke er urimelig å anta at en del av de samme kvalitetene krysser 
kommunegrensa. 
  
 
I utredningene fremkommer problemstillingene med sammenbindingsløypa i hovedsak gjennom 
4.5.4 om «NML og § 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning». Det står at snøskutertrafikken i 
løypa sannsynligvis vil utgjøre et større trafikktrykk gjennom Finndalen, og spesielt i 
sammenkoblingen over mot Målselv. Utover dette er det ikke spesifiserte konsekvenser, sett bort fra 
at det totalt sett er et mål om å begrense det samlede arealet som påvirkes av skuterkjøring i 
kommunen. Fylkeskommunen mener det ville være fordelaktig om effektene av sammenkobling med 
Målselv, eventuelt Storfjord (via Målselv), og økt trafikkflyt i en større region ble bedre synliggjort. 
  
 
Kommunen vektlegger at de kun har denne ene skuterløypa, inkludert den 1,3 km foreslåtte 
utvidelsen over til Målselv. Det legges vekt på at kommunen har mange friluftslivsområder og 
skiområder hvor det ikke er motorisert ferdsel, blant annet at kommunen har 25 kartlagte 
friluftslivsområder som er svært viktige. Fylkeskommunen mener det vil være fordelaktig å trekke 
frem noen konkrete eksempler på svært viktige vinterfriluftslivsområder med tilsvarende kvaliteter 
som «Finndalen – Vassdalen». 
  
 
Fylkeskommunen mener kommunen i hovedsak har synliggjort vurderingene og konsekvensene for 
friluftsliv. Effektene av en sammenkobling med Målselv bør tydeliggjøres. Etter hva fylkeskommunen 
kan se, på grunnlag av kommunens vurderinger og vedlagte utredninger, berører ikke foreslåtte 
rekreasjonsløyper friluftslivsverdier av nasjonal eller vesentlig regional karakter. Eventuelle innspill 
fra natur- og friluftslivsorganisasjoner og andre berørte friluftslivsaktører bør tillegges vekt. 
  
  
Kulturarv 
Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner i traseen for den planlagte 
skuterløypa. Vi antar at tiltaket ikke medfører fysiske inngrep i terrenget. Dersom det skulle komme 
frem arkeologiske strukturer eller gjenstander som er automatisk fredet iht kulturminnelovens § 3, 
må arbeidet stanses og kulturminneforvaltningen varsles, jfr. kulturminnelovens § 8. 
  
 
Forskrift og kart 
Fylkeskommune anbefaler at de tre løypene i § 3. «Løypenett» nummereres. Disse må så 
fremkomme i kartet med samme navn og/eller nummer, slik at det er utvilsomt hvilke løyper det 
gjelder. Det må også fremgå tydelig på kartet hva som er næringsløypa, dette kan man ikke lese 
direkte av vedlagte kart. § 3 står oppført to ganger i forskriften, både som «Løypenett» og «Åpning 
og stenging av løypenett», dette må rettes opp. 
  
 
Fylkeskommunen støtter at det ikke er tillatt med kjøring i tidsrommet kl. 23:00 til 06:00 og at 30 
meter benyttes som grense for rasting eller stopp ut fra senter av løypa. Det er en forventning om at 
bestemmelsene i forskriften følges opp med kontroll og ettersyn. 
Vurderinger: 
 
I forhold til friluftsliv er dette vurdert i saksutredningen til forrige behandling av saken: 
"Friluftsliv 
Løypen berører svært viktige friluftsområder i Finndalen. Området er kategorisert som et svært viktig 
friluftsområde med tilrettelegging. Det er spesielt i forhold til støy/det stille rom at skuterløyper kan 
komme i konflikt med friluftsinteresser. Men i Finndalen-Vassdalen er det dokumentert i 



friluftskartleggingen at det er skuterløype. Lydnivået er i friluftskartleggingen satt til middels, noe 
som innebærer at det er en del aktivitet i området fra tidligere som gir noe støy. 
  
 
Foreslått løypetrase Finndalen er en videreføring av dagens isfiskeløype. Erfaringsmessig er det 
registrert liten konflikt med friluftslivet i perioden løypa har vært brukt. Ved å endre formålet fra 
isfiskeløype til rekreasjonsløype kan man anta en negativ påvirkning på lydmiljøet, da man i teorien 
kan kjøre så mange turer man ønsker innenfor åpningstidene. Kommunen har god dekning av 
friluftsområder av samme områdetype. Det vil si at det fortsatt er store arealer hvor man kan 
oppsøke friluftslivkvaliteter uten skuterløype. Til sammen har kommunen 25 friluftsområder 
kategorisert som svært viktige. 
  
 
Avbøtendetiltak i form av redusert hastighet og rasting forbudt har blitt vurdert. Fartsreduksjon kan 
bidra til å redusere løypas influensområde, og samtidig fordele støyen nærmere løypa over en lengre 
tidsperspektiv. Dette anses som uhensiktsmessig, og svært vanskelig å håndheve i praksis. Men det er 
foreslått avgrenset åpningstid på løypa, ved at den er stengt mellom 23:00-06:00." 
  
Det etterspørres tilsvarende uberørte områder som inn Finndalen. Dalførene Markenesdalen, 
Svendborgdalen, Russedalen og Kjempedalen er eksempler på relativt uberørte naturområder. Andre 
områder som kan pekes på er Skaret mellom Tamokdalen og Fjellfroskvatnet som er fredet, hvor det 
ikke er tillatt med motorisert ferdsel. 
  
Sammenbindingsløypa opp Dopparskaret vil naturlig nok medføre noe mere trafikk, men rådmannen 
finner at det vil være en naturlig konsekvens av å etablere skuterløyper. Som det tidligere er vist til er 
dette eneste godkjente løypenett i dag, og det finnes andre uberørte omåder for friluftsliv. 
  
Rådmannen innarbeider merknaden om numrering av de tre løypene i § 3 i forskriften, og retter opp 
kartet og påpekte feil i forskriftsutkastet. 
  
Det vil bli noe etterarbeid med løypa etter at forskriften er vedtatt. Rådmannen vil inviterere 
grunneierne i løypas nedre deler til et møte for å stikke endelig trase forbi Camp Tamok,samt se på 
parkeringsløsninger. Det må også formaliseres en driftsavtale for merking, samt åpning og stenging 
av løypa. 
  
 
  
 
Rådmannens innstilling: 
FORSKRIFT OM KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 
BALSFJORD 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 i Balsfjord kommune 
  
 
§ 2. Virkeområde 
Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøskuterløyper i Balsfjord kom-mune, 
herunder kjørefart og kjøretider. Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegod-kjent og registrert 
snøskuter (beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som 
ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing). 
  



 
§ 3. Løypenettet 
Følgende løyper kan åpnes for rekreasjonskjøring: 
a) Finndalsløypa fra Harkinn i Tamokdalen opp Finndalen til vestenden av Finndalsvatnet (1-
Finndalsløypa). 
b) Dopparskardløypa starter fra Finndalsløypa i Finndalen og går via skaret mellom Doppartinden og 
Sothungaisi, og bindes sammen med Målselv kommunes løypenett ved kommunegrensen (2-
Dopparskarløypa). 
c) Lukket næringsløype fra hovedtrasé innenfor Harkinn til Camp Tamok turistanlegg. Denne er ikke 
en åpen rekreasjonsløype for allmenheten, men forbeholdt næringsaktører (3-næringsløypa Camp 
Tamok). 
  
 
§ 4. Åpning og stenging av løypenettet 
a) 1- Finndalsløypa tillates brukt fra og med løypeåpning på snødekt mark, til og med 4. mai. 
b) 2- Dopparskarløypa med sammenkobling til Målselv kommunes løypenett er åpen fra 15. februar 
til og med 4. mai. 
c) 3 - Næringsløypa Camp Tamok tillates brukt fra løypeåpning på snødekt mark, til og med 4. mai. 
d) Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og Facebookside. 
e) Det er ikke tillatt med kjøring i tidsrommet mellom kl. 23.00 og 06.00. 
f) Kommunen kan stenge løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør 
dette nødvendig, f.eks. ved skredfare, eller av hensyn til rein og reindrift. 
g) Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i andre tidsrom. Statsforvalteren kan bestemme at forbudet 
skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig 
for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta. 
Dette i medhold av nasjonal forskrift § 4a, siste punktum, jf. § 9 første ledd, annet punktum. 
  
 
§ 5. Bruk av løypenettet 
a) Maksimal hastighet for løypenettet i Balsfjord kommune følger vegtrafikklovens forskrift av 14. 
desember 2001 nr. 1412 om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig 
ferdsel, som har særlige bestemmelser for kjørefart for snøskuter. Forskriften fastsetter at det i 
terreng ikke må kjøres fortere enn 70 km i timen, og at det for beltemotorsykkel med slede ikke må 
kjøres fortere enn 60 km i timen uten passasjerer, og 40 km i timen med passasjerer. 
b) Farten skal tilpasses lokale forhold. 
c) Maksimal hastighet ved oppstart av 1- Finndalsløypa og ved/gjennom 3 - næringsløype Camp 
Tamok er 20 km/t. Lavere hastighet skal skiltes på de aktuelle stedene. 
d) Det er påbudt med hjelm både for fører og passasjer(ene). 
e) Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel. 
f) Ferdsel i løypenettet skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig 
ansvar for selv å påse at isen er trygg. 
g) All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljøet og mennesker. 
  
  
§ 6. Skilting og merking 
Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring av 
snøskuterløyper. 
a) Løypene skal stikkes i tråd med kartfestet trase, men kan avvike med inntil 15 meter der det er 
nødvendig for å sikre en funksjonell og sikker løypetrase. 
b) Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper ved sesongslutt. 
c) Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. Oppgaven kan settes ut til andre. 
d) Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i 



barmarksesongen. Kvisting og rydding av traséer regnes ikke som terrenginngrep. Ei heller små bruer 
og klopper over bekker. 
  
  
§ 7. Løypebredde 
Kjøring vil bare kunne skje langs den maksimalt 5 meter brede traséen som løypa utgjør. 
  
  
§ 8.Parkering og rasting 
a) Parkert snøskuter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for all annen ferdsel. 
b) Ved rasting eller annen stopp tillates parkering inntil 30 meter fra senter av løypa på begge sider. 
Det er bare kjøring i rett linje fra og til løypa som er tillatt. Parallellkjø-ring langs løypa er ikke tillatt. 
  
  
§ 9. Kjøretillatelse og gebyr 
Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a gir kommunen mulighet til 
å fastsette krav om brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene. 
3 
a) Det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i løypene. Kjøretillatelsen er personlig. 
b) Prisen for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 
c) Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene. 
  
  
§ 10. Straffeansvar 
Kjøring i løypene uten å overholde løypebestemmelsene, medfører tilleggsgebyr. 
  
  
§ 11. Mislighold 
Kommunen kan stenge løypenettet dersom bestemmelsene i denne forskrift ikke overholdes. 
  
  
§ 12. Ikrafttreden 
Forskriften trer i kraft straks. 
  



 
  
  
 
Ved en inkurie så ble vedlegget (forskriften) fremmet som rådmannens innstilling. Forskriften skal 
være vedlegg i saken. 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 11.02.2021 - 012/21 
Formannskapets tilråding: 
Kommunestyret vedtar det vedlagte forslag til forskrift for snøscooter for Finndalsløypa og 
sammenbindingsløypa Dopparskaret.  

 
Formannskapet 11.02.2021: 
 
Behandling: 
Ved en inkurie ble vedlegget (forskriften) fremmet som rådmannens innstilling. Forskriften skal være 
vedlegg i saken. 
Rådmannen refererer innstilllingen i saken: Kommunestyret vedtar det vedlagte forslag til forskrift 
for snøscooter for Finndalsløypa og sammenbindingsløypa Dopparskaret.  
  
Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt. 
FSK- 012/21 Vedtak: 
Formannskapets tilråding: 
Kommunestyret vedtar det vedlagte forslag til forskrift for snøscooter for Finndalsløypa og 
sammenbindingsløypa Dopparskaret.  
Kommunestyret 25.02.2021: 
 
Behandling: 
Jørgen Bjørkli orienterer kommunestyret om høringssvar fra Statsforvalteren  i møtet 
Det voteres over formannskapets tilråding med informasjon fra høring: Enstemmig vedtatt som 
tilråding 
KST- 019/21 Vedtak: 
  



Kommunestyret vedtar det vedlagte forslag til forskrift for snøscooter for Finndalsløypa og 
sammenbindingsløypa Dopparskaret.  
 
 


