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GRUNNEIERS TILLATELSE - SNØSKUTERLØYPER I BÅTSFJORD KOMMUNE 
 
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til kommunens brev av 
08.12.2021 om grunneiers tillatelse til fastsetting av forskrift for skuterløyper i Båtsfjord 
kommune.  
 
Prinsippene for FeFos behandling av slike saker ble vedtatt på styremøte i FeFo 29. april 
2016. Det ble bestemt at FeFo skal avgi sitt samtykke så tidlig som praktisk mulig, men 
med forbehold om at de hensyn FeFo skal ivareta gjennom Finnmarksloven blir fulgt opp i 
kommunens behandling.  
 
Den nye motorferdselforskriften stiller strenge krav til prosess, og forutsetter grundige 
vurderinger av en rekke hensyn knyttet til blant annet reindrift, friluftsliv, støy m.v. Mange 
av disse hensynene er i stor grad overlappende med de vurderinger FeFo skal gjøre etter 
Finnmarksloven når FeFo skal vurdere om det skal gis tillatelse til endret bruk av utmark.  
 
Eksisterende løyper:  
Fastsettelse av ny forskrift for eksisterende løyper og mindre justeringer av disse, medfører 
etter FeFos vurdering ikke endret bruk av utmark, jf. Sametingets retningslinjer.  
 
Skuterløypene slik de foreligger i dag har vært brukt over svært lang tid, uten vesentlige 
konflikt med andre interesser. FeFo antar på grunnlag av dette at det er få eller ingen 
konflikter med bruk av motorisert ferdsel på vintertid i eksisterende løyper. FeFo gir 
grunneiers tillatelse til videreføring av eksisterende løyper og mindre justeringer av disse.  
 
Nye løyper:  
FeFo har vurdert forlag til ny forskrift for motorferdsel i Båtsfjord kommune som sak om 
endret bruk av utmark iht bestemmelsene i Finnmarksloven. Ved vurderingen har FeFo lagt 
kommunens saksdokumenter til grunn.   
 
I forbindelse med vurdering av tiltaket etter Finnmarksloven og Sametingets retningslinjer 
for endret bruk av utmark er berørte reinbeitedistrikter en viktig rettighetshaver på 
Finnmarkseiendommen. Kommunen har gjennomført et omfattende arbeid med stor grad av 
medvirkning fra lokale lag og foreninger, ressurspersoner og berørte reinbeitedistrikter.  
 
I Båtsfjord kommune er det kalvingsområder, vår-, sommer- høst-, og høstvinterbeite. Det 
er derfor få eller ingen konflikter med reindriftsinteresser på vinterbeite.  
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For å kunne ta hensyn til reindrifta har kommunen inntatt bestemmelse i forskriften slik at 
kommunen kan stenge løyper eller del av løype med umiddelbar virkning. Åpning og 
stenging av den enkelte løype bør skje i samråd med det aktuelle reinbeitedistrikt.  
 
Hensynet til reindrifta synes dermed å være ivaretatt.  
 
Kommunen har i forbindelse med utredningen av skuterløyper gjennomgått og endret 
løypetraseer for å ivareta de hensyn kommunen skal ta ved fastsetting av skuterløyper. Det 
er foreslått regler for bruk av skuterløypene slik at ulempene for andre interesser blir 
begrenset.  
 
Lag, foreninger og privatpersoner har gitt innspill til forslag til fastsetting av skuterløyper. 
Mange av innkomne høringsuttalelser er hensyntatt i arbeidet med utredningen. 
 
Virkningen av støy og forstyrrelser på dyreliv, samt befolkningens etablerte bruk av 
området er viktige hensyn og er vurdert i arbeidet. Kommunen har vurdert om det i enkelte 
områder bør lages bruksregler som bidrar til å redusere effektene av støy og forstyrrelser. 
For å redusere ulemper som følge av støy fra snøskutere i bebyggelse og hytteområder har 
kommunen fastsatt fartsgrense på 30 km/t. 
 
De hensyn FeFo skal ivareta gjennom Finnmarksloven er fulgt opp i kommunens utredninge 
av skuterløyper. Med bakgrunn i ovenstående gir FeFo tillatelse til endret bruk av utmark, 
og gir grunneiers samtykke til at kommunen fastsetter ny forskrift om snøscooterløyper i 
Båtsfjord kommune for følgende løyper:  
 
Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Jim-Einar Roska på telefon 91827756.  
 
 
Med hilsen/Dearvvuođaiguin 
 
Sverre Pavel Jim Einar Roska 
leder grunn og rettigheter grunnforvalter 

Tel: 91827756 
 
Dette dokumentet er elektronisk signert 

 

 

 


