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Forskrift om løypenett for snøscooter, Gamvik kommune, 

Troms og Finnmark fylke 

 

Hjemmel: Fastsatt av Gamvik kommunestyre 8. februar 2022 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 

om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for 

bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 

 

§ 1. Formål 
Forskriften skal regulere og legge til rette for kjøring med snøscooter i fastsatte løyper. 

 

§ 2. Virkeområde 
Forskriften gir bestemmelser om bruk av kommunale snøscooterløyper i Gamvik kommune, 

herunder kjørefart og kjøretider. Bestemmelsene hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert 

snøscooter (beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som 

ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing). 

 

§ 3. Snøscooterløyper 
Løypenettet fremgår av kart vedlagt denne forskriften. Løypekart med beskrivelse og 

bestemmelser skal være tilgjengelig på kommunens nettside. Snøscooterløypene skal være 

tilgjengelig i Miljødirektoratets nettjeneste Naturbase. 

 

Løypenettet består iht. løypekartet av følgende snøscooterløyper:  

 

Løype nr. 1: Mehamn – Sandfjord – Gamvik  

Fra Mehamn ved grusbanen på Breidablikk over Mehamnhaugen til Ishusvannet. Derfra langs 

østsiden av Mehamndalen til Flutudalen (øst for høyde 196). Derfra østover til Futelva og nordover 

til Wilsgaardsvannet. Derfra østover til Blinkvannet og videre nordover langs dalføre og Futelva. 

Derfra over skaret østover mot Sandfjord, over fylkesveien sør for Andersvannet. Derfra østover til 

kryssing av fylkesveien ved Sandfjordskaret. Derfra østover til Gunnarsfjordvannet og videre 

nordover over Urvannet og fylkesveien til Bladvannet, Urvannet og vann 54. Derfra østover over 

Holmevannet og Karlbakken. Derfra nordover over Kåvelva til skytebanen i Gamvik. 

 

Avstikkerløype fra løypestart i Mehamn til bensinstasjon i Værveien via samfunnshusets 

vestside. 

 

Løype nr. 2: Gamvik – Risfjord  

Fra Gamvik etter løype 1 til Gunnarfjordvannet. Derfra sørover over vann 108, Bjørnelvvannan, vann 

146, vann 200 til Vesterelva. Derfra østover til start avstikkerløype til Koifjord øst for høyde 171. 

Derfra nordover på vestsiden av Koifjordvannet og Risfjordelva til Risfjord. 

 

Avstikkerløype fra øst for høyde 171 ved Koifjordvannet, over Koifjordvannet, videre øst for 

Prestbakktuva til Koifjord ved Innervalen.  

 

Løype nr. 3: Mehamndalen – Rolfstokken – Stjernevannan – Skjånes 

Fra løype 1 i Flutudalen (øst for høyde 196) sørover over Svartholvannan (183) og Holmevannet 

(193) til Rolfstokken. Derfra sørøstover til sør for Langvannet, videre østover over Sandfjordelva til 
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Stjernevannan. Derfra sørover over vann 228, vann 201, vann 194 til østenden av Rørvannet (194). 

Derfra sørøstover over øvre del av Risfjorddalen, over Sandfjordfjellet mellom Linken og Storvarden 

(486), og videre sørover over vann 278 og Olarsvannan. Derfra østover langs rygg nord for 

Lilleelvvannet til Storelva ved Skjånes.  

 

Avstikkerløype fra sør for Langvannet, over Langvannet og videre nordover til løype 1 på 

Blinkvannet. 

 

Løype 4: Stjernevannan – Vestfjellet 

Fra løype 3 ved Stjernevannan (221) nordover til «Scooterbukta» ved Stjernevannan (212). Derfra 

nordøstover til vann 200 og løype 2 sørvest på Vestfjellet. 

 

Løype 5: Hjelpekorpshytta – Rolfstokken  

Fra Hjelpekorpshytta sørover ca. 350 meter, over fylkesveien, sørøstover over Skillevannet til 

Rolfstokken og løype 3 og 16 på Austre Holmvannet (220). 

 

Løype 6: Rørvannet – Lille Langvann – Hopseidvannan 

Fra løype 3 ved Rørvannet (203) sørvestover mot vann 244 og Skjåvannet (248). Derfra sørover over 

vann 252 og vestover til Johannesvannan og Trollvannet (208). 

 

Løype 7: Lille Langvannet – Ivarsfjord  

Fra løype 6 ved Lille Langvannet (252) sørøstover over Langvannet (249), vest for Attenholmvannet, 

over vann 149, ned dalføre til fylkesveien ved Knutneset i Ivarsfjord. 

 

Løype 8: Johannesvannan – Kobbvika  

Fra løype 6 ved Johannesvannan (208) sørøstover og sørover til øvre delen av Kobbvikdalen. Derfra 

ned langs Kobbvikelva og Kobbvikdalens vestside til fylkesveien i Kobbvika. 

 

Løype 9: Hopseidet – Nikolasdalen – Nerdalen/Øverdalen  

Fra kommunegrensa sørvest for vann 347 i øvre del av Smielvdalen, sørvestover langs 

kommunegrensa, over vann 358, over Nerveiveien, øst for Suolojávri, vest for Miehterášša, øst for 

Gavdnjavárri til Nikolasdalen. Derfra sørover over Nordhøgda til Nerdalsvannet, over løype 11, og 

videre sørover langs Langfjordelva til kommunegrensa i Øverdalen. Snøscooterløype fortsetter inn i 

Lebesby kommune i begge ender av løypa (Smielvdalen/Øverdalen).  

 

Løype 10: Reinoksvannan – Nervei  

Fra der løype 9 krysser Nerveiveien (sør for høyde 368) sørøstover, over vann 368 til høyde 382. 

Derfra sørover til Langvannet (199), og videre østover over Kobbelvvannet, Kjeksvannet og 

Sukkertoppvannet. Derfra nordøstover ned Nerveidalen til Nervei.  

 

Løype 11: Nerdalen – Laggo 

Fra kommunegrensa i Nerdalen på vann 120 vestover, over løype 9 til Langfjordelva. Derfra 

nordøstover langs Langfjordelva til elvas utløp ved Storodden, og videre langs veien over 

Mattisneset til kaia i Laggo. Snøscooterløype fortsetter inn i Lebesby kommune (Nerdalen).  
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Løype 11B: Nikolasdalen – Langfjorddalen  

Fra kommunegrensa ved fylkesveien i Nikolasdalen sørover til øst for vann 132, videre østover, over 

løype 9 og sørøstover til vann 179 sør for Gavdnjaskáidi. Derfra nordøstover Langfjorddalen ned til 

Langfjordelva og løype 11 ved Bergekulpen. Snøscooterløype fortsetter fra kommunegrensa inn i 

Lebesby kommune til fylkesveien i Nikolasdalen. 

 

Løype 12: Nerveidalen – Laggo 

Fra løype 10 i Nerveidalen mellom Kobbelvvannet og Langvannet sørover mot høyde 249, og videre 

sørøstover på rygg til Spikarneset.  Derfra vestover langs sjø til Laggo ved Langfjordelvas utløp og 

løype 11 ved Storodden. 

 

Løype 13: Nervei – Langfjordnes  

Fra løype 10 vest for Nervei, nordvestover og nordøstover mellom høyde 88 og 136, over 

Sommerheimvannet, opp Davvevággi til høyde 355 øverst i Lille Langfjorddalen. Derfra østover 

mellom høyde 355 og 402, sør og vest for Sauevannan, ned Buktadalen til Langfjordnes. 

 

Løype 14: Bjørnelvvannan – Risfjord 

Fra løype 2 i sørenden av Bjørnelvvannan (116) sørøstover over høyde 149 og videre nedover til 

Risfjord og løype 2 igjen. 

 

Løype 15: Ifjordfjellet 

Fra kommunegrense mot Lebesby på Ifjordfjellet nordøstover og sørøstover, langs og på nordsiden 

av fylkesveien, til kommunegrense mot Tana. Snøscooterløype fortsetter i begge ender inn i 

nabokommunene.  

 

Løype 16: Mehamnelv bru – Rolfstokken 

Fra sør for veikrysset ved Mehamnelv bru østover til sør for høyde 266. Derfra nordøstover, under 

kryssende kraftlinjer, til Rolfstokken og løype 3 og 5 på Austre Holmevannet (220). 

 

 

§ 4. Åpning og stenging av løyper 
Ferdsel med snøscooter i løypenettet etter denne forskriften er kun tillatt på snødekt mark. 

Løypene skal være merket og kunngjort åpen for fri ferdsel. 

Åpning og stenging av løyper kunngjøres på kommunens hjemmeside. 

Løypenettet åpner tidligst 1. november og stenges senest 5. mai. Løypene er stengt i 

tidsrommet fra 5. mai til 30. juni, med mindre Statsforvalteren har bestemt noe annet. 

Kommunen kan stenge løypene med umiddelbar virkning av hensyn til sikkerhet eller på 

anmodning fra reindriften eller andre næringsutøvere. Ved anmodning om stenging grunnet 

sikkerhet eller reindriftsforhold, skal den behandles av kommunen uten unødig opphold. 

 

 

§ 5. Bruk av løypenettet 
All ferdsel i løypene og områder tillatt for rasting skjer på eget ansvar og skal foregå aktsomt 

og hensynsfullt.  
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Det er tillatt å kjøre i løypenettet hele døgnet med unntak av avstikkerløypa fra løypestart i 

Mehamn ved grusbanen på Breidablikk til bensinstasjon i Værveien som er nattestengt mellom kl. 

22.00 og 08.00. 

Det er ikke tillatt å kjøre fortere enn 70 km/t med snøscooter. Maksimal hastighet med slede 

er 60 km/t. Maksimal hastighet med slede med passasjer er 40 km/t. 

I og inntil bolig- og fritidsbebyggelse i følgende områder er fartsgrensen 30 km/t: Mehamn, 

Gamvik, Risfjord, Sandfjord, Gunnarsfjordvannet, Vian ved Skjånes, Langfjordnes, Nervei, Laggo. 

Fører av snøscooter skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som 

befinner seg på veien. 

Fører av snøscooter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel. 

Ved møtende trafikk i løypene skal det holdes til høyre. 

 

§ 6. Løypebredde 
Som del av scooterløype skal regnes et belte på inntil 10 m langs løypenettet, det vil si inntil 

5 meter på hver side av merkestikkene som definerer løypas midtlinje etter kartfestet trasé. 

 

§ 7. Skilting og merking 
Løyper skal merkes (stikkes) tydelig i terrenget etter kartfestet trasé, men kan avvike med 

inntil 30 meter der det er nødvendig for å sikre en funksjonell og sikker løypetrasé. Midlertidige 

merker skal fjernes ved sesongslutt. 

Ved løypestart og -slutt skal det skiltes og opplyses om løypetrasé og sikkerhet. Langs 

løypene skal skredutsatte strekninger, åpne råker i vassdrag og usikker is, kryssende løyper og 

bilveier samt strekninger med nedsatt fartsgrense og rasteforbud merkes for å varsle. Midlertidige 

skilt og merking skal fjernes ved sesongslutt. 

Der scooterløype krysser bilvei, skal Statens vegvesens normer for skilting og merking følges. 

 

§ 8. Kjøring ut av løypene for stopp og rasting 
Langs hele løypenettet er det på fjellet og på islagte vann tillatt å parkere for rasting inntil 

300 meter fra løypa til begge sider med unntak av strekninger nevnt i andre til fjerde ledd. Tillatelsen 

gjelder kun kjøring i rett linje ut fra løypa. Parallellkjøring langs løypene er ikke tillatt. 

Stopp og rasting er ikke tillatt på skredutsatte strekninger. Som skredutsatt menes generelt 

terreng brattere enn 30 grader (løsneområde) med underliggende utløpsområde. I løypenettet 

regnes blant annet følgende strekninger som skredutsatte: 

− Løype 1:  

o Mehamndalen fra Vassdalsryggen til Svartholet samt Flutudalen.  

o Futelvdalen til under høyde 205. 

− Løype 2:  

o Koifjordsvannets østside under Sandfjellet.  

o Vestsiden av Risfjorden og Risfjordelva nedstrøms Koifjordvannet.  
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o Gunnarsfjordvannet og Gunnarsfjordelvas sørside samt skaret mellom 

Middagsfjell og Kobbvikhøgda. 

− Løype 7: Fra Ivarsfjord til Attenholmvannet. 

− Løype 8: Kobbvikdalen. 

− Løype 10: Løypas nordside mellom Langvannet og Sukkertoppen samt i Nerveidalen 

under høyde 284. 

− Løype 12: Fra Laggo til etter Spikarneset. 

− Løype 13:  

o Under fjellsiden langs Sommarheimelva og opp Davvevággi.  

o Buktadalen. 

Langs strekning av snøscooterløyper i Langfjorddalen/Laggu naturreservat (løype 9, 11 og 

11B), er det ikke tillatt å kjøre ut av løypene. 

Langs løype 15 (Ifjordfjellet) er det ikke tillatt å krysse fylkesveien for å raste. 

 

§ 9. Rasting utover 300 m på særskilte islagte vann 
Det tillates rasting på følgende vann også utover 300 m fra løypa (dvs. rasting er tillatt hele 

vannet) med unntak av områder nevnt i andre ledd. På disse vannene tillates kun rasting på selve 

vannet, og det er følgelig ikke tillatt å kjøre videre opp på land for å raste. 

− Løype 2: Koifjordvannet (28 moh.) 

− Løype 3: Langvannet (190 moh.), Stjernevannan (221 og 231 moh.) og Rørvannet 

(194 moh.) 

− Løype 4: Stjernevannan (ved Scooterbukta) (212 moh.) 

− Løype 6: Skjåvannet (248 moh.), Johannesvannan/Trollvannet (208 moh.) 

Stopp og rasting er ikke tillatt i skredutsatte partier. Som skredutsatt menes generelt terreng 

brattere enn 30 grader (løsneområde) med underliggende utløpsområde. I løypenettet regnes 

følgende partier av vann som skredutsatte: 

− Løype 2: Koifjordsvannets østside under Sandfjellet. 

 

§ 10. Sikkerhet 

Den som ferdes i scooterløyper og områder tillatt for rasting har et selvstendig ansvar for 

egen sikkerhet, samt for å vurdere skredrisiko.  

 

Den som ferdes på islagt vann har et selvstendig ansvar for å påse at isen er trygg. 

 

§ 11. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 


