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kommune

1

Arkivsak 17/137

Vadsø kommune 2019

1. Bakgrunn
Lovgrunnlag
Lov om motorisert ferdsel i utmark §4a 1. ledd gir på generelt grunnlag anledning til
motorisert ferdsel i utmark i tråd med nasjonal forskrift. Lovens §4a, 2. ledd, gir i tillegg
kommunene i Finnmark og Nord-Troms anledning til å i forskrift tillate kjøring ut av løype på
islagt vann for å raste.
Lovens §4a, 3.- og 4. ledd gir bestemmelser for hvor slike løyper (også løyper på islagte vann
for å raste) ikke kan opprettes, hvilke hensyn kommunen plikter å ta samt bestemmelser om
kommunens saksbehandling;

Løyper som fastsettes etter annet og tredje ledd, skal ikke legges i verneområder, foreslåtte
verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for
reindriften eller kreve terrenginngrep. Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy
og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og
hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for dem som kjører og andre. Før
fastsetting av løypene skal kommunen utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i
influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges, og vurdere
disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om løypene og kommunens saksbehandling,
herunder regler om klage på kommunens vedtak om fastsetting av løyper etter andre, tredje og fjerde
ledd.
(Lov om motorisert ferdsel i utmark §4a, 3.-4. ledd)

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §4a gir nærmere
bestemmelser for hvordan slike løyper skal fastsettes:

Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan fastsette
snøscooterløyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. Løypene skal fastsettes i eget kart. Løypene
skal vises i kartet til kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi bestemmelser om bruken
av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om
brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene. I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene
Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) kan kommunen i bestemmelsene tillate
kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste. Kommunen skal sørge for merking av og informasjon om
løypene. Motorferdsel i snøscooterløypene er ikke tillatt etter 5. mai. I sentrale områder for kalving og
flytting av rein skal løypene være stengt om våren etter 25. april. § 9 unntatt første ledd første punktum
gjelder tilsvarende.
Forvaltningsloven kapittel VII gjelder for kommunens utarbeidelse og vedtakelse av løypekart og
bestemmelser om snøscooterløyper med de særregler som følger av paragrafen her. Forslaget til
snøscooterløyper med bestemmelser om bruk skal sendes på høring som beskrevet i plan- og
bygningsloven § 11-14. Av kommunens vedtak skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og
konsekvensene av snøscooterløypene med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er
tillagt, samt kommunens vurdering etter femte ledd. Kommunens vedtak skal kunngjøres etter reglene i
plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd.
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Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder.
Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep.
Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for
friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap,
kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre.
Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen løypene vil ha for
friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der
løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i
kommunen.
Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har
samtykket.
Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven
kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til
eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis
interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer
(Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §4a, 2.-7. ledd)

Politiske vedtak Vadsø kommune
Kommunestyret vedtok i møte 16.02 2017 (sak 8/17) følgende:

(Vedtak kommunestyret i Vadsø kommune 16.02 2017)

I saksunderlaget til kommunestyret ble følgende islagte vann identifisert som aktuelle for
tilrettelegging gjennom utarbeidelse av egen forskrift:





Skallnesvannet
Vasavannet
Langsmedvannet
Andersbyvannet

I tråd med kommunestyrets vedtak, 2. avsnitt, ble 22.08 2018 alle kjente hytteforeninger og
lignende tilskrevet og anmodet om innspill på foreslåtte traseer og bestemmelser (se
vedlegg). Ved utløpet av frist for slike tidlige innspill var det innkommet 5 innspill. Disse ble
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nærmere vurdert og lagt fram for hovedutvalg PMK i møte 07.12 2018 (sak 81/18) hvor
utvalget fattet følgende vedtak;

(Vedtak hovedutvalg PMK i Vadsø kommune 07.12 2018)

Sakspapir inklusive forslag til traseer for møtet 07.12 2018 finnes vedlagt. Disse legges til
grunn for videre utredninger i tråd med gjeldende bestemmelser. Vedtaket pkt 2 forstås som
følger;




Det ønskes opprettet egne løyper fra de aktuelle etablerte snescooterløyper og
ned på de aktuelle vann i hht fremlagte forslag til traseer. Disse løypene skal
erstatte den ulovfestede adgangen man har til å fritt ferdes 300 m vinkelrett ut
fra ethvert punkt i den etablerte snescooterløypa i influensområdet
På vannet skal det åpnes opp for fri rasting dvs at man skal kunne kjøre med
snescooter til ethvert punkt på vannet for å raste

2. Videre prosess og innretning av vurderinger
Den videre prosess med hensyn til opprettelse av disse nye løypene kan illustreres og
tidsmessig anslås som følger (basert på fastsatte møtedatoer for hovedutvalg PMK);









Vurdering av ulike hensyn i hht lov og forskrift
Anmoding om grunneiers tillatelse
Politisk behandling av forslag til løyper og bestemmelser
Tilskrivning av rettighetshavere, off høring
Vurdering av innspill, saksutredning
Vedtak om opprettelse av løyper
Klagefrist vedtak om opprettelse av løyper

->Januar 2019
->Januar 2019
24.01 2019
->18.03 2019
->12.04 2019
10.05 2019
->03.06 2019

Det er usikkerhet knyttet til gjennomføringen av flere av disse aktivitene og i særlig grad
hvorvidt vurderingene av de ulike hensyn lar seg ferdigstille i tide for behandling i
hovedutvalg PMK allerede 24.01 2019. Skulle dette ikke la seg gjennomføre er neste fastsatte
møte i hovedutvalg PMK 01.03 2019. Det vil føre til at fremdriften i hele prosessen må
4

Arkivsak 17/137

Vadsø kommune 2019

forskyves ca 5 uker hvilket tilsier at vedtak om opprettelse av disse løypene vil kunne skje i
hovedutvalg PMK’s fastsatte møte 21.06 2019.
Krav til tema som skal utredes
I henhold til Miljødirektoratets veileder
(http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsettesnoskuterloyper/) stilles følgende krav ved etablering av nye skuterløyper:
a) Snøskuterløyper skal ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder
b) Snøskuterløyper skal ikke legges i nasjonale villreinområder
c) Snøskuterløyper skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften
d) Snøskuterløyper skal ikke kreve terrenginngrep
Kriteriene a), b) og d) ansees avklart og oppfylt og kommenteres derfor ikke nærmere. Pkt c)
er vurdert i kapittel 4. Videre heter det at kommunen ikke bør fastsette løyper som er til
vesentlig ulempe for følgende hensyn:
e) Støy
f) Friluftsliv
g) Naturmangfold
h) Bolig- og hytteområder
i) Landskap
j) Kulturminner og kulturmiljø
k) Sikkerhet for kjørere og andre
Vurdering av disse hensynene fremgår av kpt 4 under.
Krav til vurderingenes omfang og innhold
Generelt gjelder for vurderingene at de tar utgangspunkt i perioden da det er aktuelt å kjøre
skuter, dvs vinter og tidlig vår.
Støy og naturmangfold

Miljødirektoratets veileder inneholder generelle krav til
utredningenes oppbygging og omfang. Når det gjelder støy og
naturmangfold pkt e) og g) har direktoratet utarbeidet egne
veiledere for hvordan disse to hensynene skal kartlegges og
vurderes.

Friluftsliv

For tema friluftsliv pkt f) ønsker Miljødirektoratet at veilederen til
Håndbok M98-2013 “Kartlegging av friluftsområder” legges til
grunn.

Øvrige tema

For øvrige tema, pkt h) – k), foreligger ingen formalkrav til
kartleggingen, men veilederen peker på hensyn som er naturlig å
vurdere. Dette er nærmere referert til i vurderingene i kapittel 4.
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3. Influensområdet
For å kunne gjøre en vurdering av spesielt hensynet støy, og konsekvensene av støy for andre
hensyn, er det nødvendig at det gjøres en arealmessig avgrensning av områdene. Plan- og
bygningsloven viser til T-1442 (2016) som skal legges til grunn av kommunene, regionale
myndigheter og berørte statlige etater ved behandling av enkeltsaker. T-1442 (2016) er
koordinert med forurensningsloven og teknisk forskrift, og anbefaler at det skal beregnes to
støysoner rundt viktige støykilder (rød og gul sone):




rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal
unngås
gul sone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan
oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Hensikten med dette er å synliggjøre de støyutsatte områdene, unngå konflikter mellom støy
og støyutsatte bygg/anlegg samt å i størst mulig grad etablere ev støybegrensninger som
reduserer virkningen av støy.
T-1442 (2016) fremsetter følgende grenseverdier (formålet motorsport lagt til grunn) for
innplassering i hhv gul- og rød sone;

(Grenseverdier/kriterier for inndeling i støysoner. T-1442/2016 s. 5)

Miljødirektoratet har i sin veileder av 10.01 2018, basert på anbefalte grenseverdier for
inndeling i gul- og rød sone, anbefalt følgende minsteavstander fra snøskuterkløype til
yttergrense av influensområdet;
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(Veiledning –Støy og planlegging av snøskuterløyper, Miljødirektoratet 10.01 2018 s. 6)

Dette er avstander som er beregnet på et teoretisk grunnlag og hvor da den faktiske
rekkevidden av støy vil ytterligere kunne påvirkes av faktorer som topografi, snøskutertype,
kjøreadferd, fart med mer. Med bakgrunn i det politiske vedtaket av 07.12 2018 samt de
anbefalte minsteavstander kan de ulike influensområder defineres som følger:

Skallnesvannet/Urnesvannet
Skallnesvannet og Urnesvannet ligger i tilknytning til etablert snøskuterløype nr 10
Krampenes-Falkgårsdelva i Vadsø kommune. Skallnesvannet og Urnesvannet ligger i et
område som i helhetlig kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Vadsø kommune er
beskrevet som viktig. I området ligger det 1 fritidsbolig.
I understående kartutsnitt viser utbredelsen av viktig friluftsområde, etablert snøskuterløype
nr 10, foreslått trase for ny snøskuterløype samt støysoner for hhv denne nye løypa og
støysone for registrert fritidsbolig. Støysonene er illustrert basert på anbefalte
minsteavstander fra Miljødirektoratet (jfr veileder datert 10.01 2018 s. 6). Der foreslått ny
løype går inn i det viktige friluftsområdet er det tegnet inn støysoner på ca 450 m til hver side
for løypa. Siden vedtaket av 07.12 2018 innebærer at hele vannet ønsket åpnet for ferdsel vil
støysonen tegnes ca 450 m rundt vannene begrenset av det viktige friluftsområdets ytre
grenser. Der løypa ikke løper inn i viktig friluftsområde er støysonen tegnet inn med ca 60 m
til hver side av løypa. Rundt fritidsbolig er det tegnet en støysone på 60 m i tråd med
anbefaling fra Miljødirektoratet:
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(Kartutsnitt med verdi friluftsområder, løypetraseer og beregnede støysoner Skallnessvann/Urnesvann)

Som det fremgår av utsnittet vil det ikke være mulig å legge den nye løypa utenfor
minsteavstandene. Det vil derfor være behov for nærmere vurderinger av støy og
konsekvensene av støy.
Vasavannet
Vasavann ligger i tilknytning til etablert snøskuterløype nr 6 Betongstasjonen-Vasavann-Falkgårsdelva i Vadsø kommune. Vasavann ligger i et område som i helhetlig kartlegging og
verdsetting av friluftsområder i Vadsø kommune er beskrevet som viktig. I tilegg går sørlig
grense av Varangerhalvøya nasjonalpark nord for vannet. I området ligger det 13
fritidsboliger.
I understående kartutsnitt viser utbredelsen av viktig friluftsområde, grense mot
nasjonalpark, etablert snøskuterløype nr 6, foreslått trase for ny snøskuterløype samt
støysoner for hhv denne nye løypa og støysone for registrerte fritidsboliger. Støysonene er
illustrert basert på anbefalte minsteavstander fra Miljødirektoratet (jfr veileder datert 10.01
2018 s. 6). Der foreslått ny løype går inn i det viktige friluftsområdet er det tegnet inn
støysoner på ca 450 m til hver side for løypa. Siden vedtaket av 07.12 2018 innebærer at hele
vannet ønsket åpnet for ferdsel vil støysonen tegnes ca 450 m rundt vannene begrenset av
det viktige friluftsområdets ytre grenser. Rundt fritidsbolig er det tegnet en støysone på 60 m
i tråd med anbefaling fra Miljødirektoratet:
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(Kartutsnitt med verdi friluftsområder, løypetraseer og beregnede støysoner Vasavann)

Som det fremgår av utsnittet vil det ikke være mulig å legge den nye løypa utenfor
minsteavstandene. Det vil derfor være behov for nærmere vurderinger av støy og
konsekvensene av støy.

Langsmedvannet
Langsmedvannet ligger i tilknytning til etablert snøskuterløyper nr 5 BetongstasjonenLangsmedvannet-Høyvik, nr 5a Langsmedvann og nr 7 Golnes-Langsmedvann-Storelva i
Vadsø kommune. Langsmedvannet ligger i et område som i helhetlig kartlegging og
verdsetting av friluftsområder i Vadsø kommune er beskrevet som svært viktig. Dette svært
viktige friluftsområdet grenser mot et viktig friluftsområde i nord og et viktig friluftsområde i
sør-øst. I området ligger det 20 fritidsboliger.
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I understående kartutsnitt viser utbredelsen av svært viktig- og viktig friluftsområder,
etablerte snøskuterløyper (nr 5, nr 5a og nr 7), foreslåtte traseer for nye snøskuterløyper
samt støysoner for hhv disse nye løypene og støysone for registrerte fritidsboliger i
influensområdet. Støysonene er illustrert basert på anbefalte minsteavstander fra
Miljødirektoratet (jfr veileder datert 10.01 2018 s. 6). Der foreslått ny løype går inn i svært
viktige- eller viktige friluftsområder er det tegnet inn støysoner på ca 450 m til hver side for
løypene. Siden vedtaket av 07.12 2018 innebærer at hele vannet ønsket åpnet for ferdsel vil
støysonen tegnes ca 450 m rundt vannet begrenset av det svært viktige- eller det viktige
friluftsområdets ytre grenser. Rundt fritidsbolig er det tegnet en støysone på 60 m i tråd med
anbefaling fra Miljødirektoratet:

(Kartutsnitt med verdi friluftsområder, løypetraseer og beregnede støysoner Langsmedvann)

Som det fremgår av utsnittet vil det ikke være mulig å legge den nye løypa utenfor
minsteavstandene. Det vil derfor være behov for nærmere vurderinger av støy og
konsekvensene av støy.
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Andersbyvannet
Andersbyvann ligger i tilknytning til etablert snøskuterløyper nr 4 Andersby-AndersbyvannJolmavann, nr 4b Andersbyvann, nr 4c Andersbyvann-Østervann og nr 13 Viinikka i Vadsø
kommune. Andersbyvann ligger i et område som i helhetlig kartlegging og verdsetting av
friluftsområder i Vadsø kommune er beskrevet som viktig. I området ligger det 26
fritidsboliger.
I understående kartutsnitt viser utbredelsen av viktig friluftsområde, etablerte
snøskuterløyper (nr 4, nr 4b, nr 4c og nr 13), foreslåtte traseer for ny snøskuterløype samt
støysoner for hhv denne nye løypa og støysone for registrerte fritidsboliger i
influensområdet. Støysonene er illustrert basert på anbefalte minsteavstander fra
Miljødirektoratet (jfr veileder datert 10.01 2018 s. 6). Der foreslått ny løype går inn i svært
viktige- eller viktige friluftsområder er det tegnet inn støysoner på ca 450 m til hver side for
løypene. Siden vedtaket av 07.12 2018 innebærer at hele vannet ønsket åpnet for ferdsel vil
støysonen tegnes ca 450 m rundt vannet begrenset av det viktige friluftsområdets ytre
grenser. Rundt fritidsbolig er det tegnet en støysone på 60 m i tråd med anbefaling fra
Miljødirektoratet:

(Kartutsnitt med verdi friluftsområder, løypetraseer og beregnede støysoner Andersbyvann)
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Som det fremgår av utsnittet vil det ikke være mulig å legge den nye løypa utenfor
minsteavstandene. Det vil derfor være behov for nærmere vurderinger av støy og
konsekvensene av støy.

4. Kartlegging av ulike hensyn
I tråd med Miljødirektoratets veileder vurderes i det videre følgende hensyn; e) Støy, f)
Friluftsliv, g) Naturmangfold, h) Bolig- og hytteområder, i) Landskap, j) Kulturminner og
kulturmiljø, k) Sikkerhet for kjørende og andre samt konsekvenser for reindrifta.
Støy
Samtlige av de foreslåtte løyper (jfr kpt 3) vil være lokalisert innenfor de anbefalte
minsteavstander. Det krever at konsekvensene av støy vurderes nærmere (jfr veileder 10.01
2018 s 8) på følgende nivå;
a) Konkrete vurderinger av støy opp mot viktige og svært viktige friluftsområder og
bolig- og hytteområder
b) Konkrete vurderinger av støy for friluftslivet, herunder innvirkningen på svært viktige
og viktige friluftsområder, samt opp mot bolig- og hytteområder

a) Miljødirektoratet anbefaler å gjøre supplerende støyberegninger dersom løypene ligger
innenfor minsteavstandene og om kommunen ønsker mer eksagt kunnskap om rekkevidden
av støy inn i de svært viktige- og viktige friluftsområdene. Samtlige av løypene foreslås lagt i
åpent terreng, i all hovedsak på islagte vann, hvor det er usannsynlig at grenseverdiene for
støy oppleves på lavere minsteavstander enn hva som anbefales av Miljødirektoratet.
Det er mer sannsynlig at de åpne forholdene isolert sett skulle tale for at grenseverdiene for
støy vil kunne oppleves på lengre avstander enn de anbefalte minsteavstandene. Som følge
av at de beregnede støysoner/influensområder i all hovedsak sammenfaller med de viktige
friluftsområdenes yttergrense anses det ikke som formålstjenlig å gjøre slike utfyllende og
eksagte beregninger av støy. Kommunen ser i denne sammenhengen ikke behov for- eller
nytte av mer eksagte støyberegninger som skulle vise at grenseverdiene for støy vil kunne
oppleves også utenfor de viktige friluftsområdene.
b) Konkrete vurderinger av støy for friluftslivet og mot hytteområder finnes i kpt 5.
Friluftsliv
Vadsø kommune har i tråd med gjeldende veilederM98-2013 gjennomført kartlegging og
verdsetting av friluftsområder i kommunen. Samtlige av de foreslåtte løyper (jfr kpt 3) vil
være lokalisert i svært viktige- eller viktige friluftsområder. Det er gitt føringer som tilsier at
snøskuterløyper ikke bør legges i slike områder samt at store, sammenhengende
vinterfriluftsområder bør holdes frie for snøskuterløyper. Samtidig er det ut fra veiledningen
på miljøkommune.no og Klima- og miljødepartementets brev av 4. oktober 2017 (til
Fylkesmannen i Troms i fbm klagebehandling av ny snøskuterløype nr 13 Viinikka i Vadsø
kommune) klart at det ikke er noe forbud mot å legge snøscooterløyper i viktige og svært
viktige friluftslivsområder. Kommunen kan legge løyper i slike områder dersom den etter en
konkret vurdering finner at det foreligger andre hensyn som etter kommunens skjønn er så
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tungtveiende at hensynet til friluftsliv må vike. Dette forutsetter at kommunen har gjort en
saklig og forsvarlig vurdering og avveiing av de ulike hensynene mot hverandre, herunder
vurdert muligheten for avbøtende tiltak og mindre konfliktfylte løsninger.
I vurderingen av hensynet til friluftslivet kan ikke motorisert ferdsel forstås som friluftsliv jfr
Fylkesmannen i Nordland 07.11 2018 (behandling av klage på ny snøskuterløype nr 13
Viinikka i Vadsø kommune s. 7);
Fylkesmannen deler Riestos [innklager] oppfatning om at tradisjonell utfart i denne sammenheng må
være friluftsliv definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse. Motorisert ferdsel omfattes ikke av friluftslivsbegrepet,
slik det er definert i den offentlige friluftslivspolitikken.
Regelverket som gir kommunen adgang til å fastsette snøscooterløyper er vedtatt under den
klare forutsetning at det særlig er friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering
av snøscooterløyper. Dette må kommunen forholde seg til, og det kan ikke legges til grunn at
det er av positiv betydning for friluftslivet å opprette snøscooterløype.

De aktuelle friluftsområdene er kartlagt og verdsatt gjennom en egen prosess som i stor grad
har involvert lokale brukere/brukergrupper. De aktuelle områdene er kartlagt og vurdert i
tråd med veileder M98-2013. Vurdering og avveiing av de ulike hensynene fremgår av kpt 5.
Naturmangfold
Snøskuterløyper vil kunne ha betydning for hekkende rovfugl, ynglende rovvilt og/eller
spesielt sårbar natur. Kommunen har plikt til å utrede virkningene løypene vil ha for
naturmangfoldet når disse legges. Det finnes lite kunnskap om hvilken virkning
snøskuterløyper har på ulike arters overlevelse og reproduksjon. Det innebærer at det må
legges vekt på «føre-var» prinsippet. Miljødirektoratet har utarbeidet nærmere veiledning
om hensyn til naturmangfold ved planlegging av snøskuterløyper.
Vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet finnes i kpt 5.
Bolig/hytteområder
Kommunen må ta hensyn til bolig- og hytteområder i forbindelse med fastlegging av nye
skuterløyper, både ut fra hensyn til sikkerhet, støy og forstyrrelser. Områdene som
skuterløypene er foreslått lagt i, har ingen boliger, men det ligger en god del fritidsboliger i
varierende avstand til ferdselsområdene.
Når det gjelder virkninger skuterløyper har bebyggelse, er avstand fra løypa, støy og synlighet
de faktorene det som det er enklest å kvantifisere. Generelt gjelder at plassering av løypa på
høydedrag kan være en fordel mht drift og sikkerhet, men medfører samtidig at den blir mer
synlig, og at støypåvirkningen øker. Av de ulike kartillustrasjonene i kpt 3 fremgår det at en
rekke ferdselsområder vil komme i konflikt med de anbefalte støysonene for fritidsboliger
(60 m). Dette vurderes nærmere i kpt 5.
Landskap
Snøskutertrasèer blir synlige både gjennom merkingen, og ved sporene som oppstår ved
kjøring. Kommunen bør derfor vurdere synligheten av trasèene, og forsøke å unngå å legge
dem på åskammer eller på annen måte unødig eksponert i landskapet. Slik lokalisering har
13
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også betydning for støyvirkningene av løypene. Det er viktig at dette hensynet avveies mot
ulike sikkerhetshensyn.
Da dette i sin helhet omhandler opprettelse av nye snøskuterløyper på islagte vassdrag anses
det ikke som nødvendig å vurdere alternative traseer ut i fra rent landskapsmessige
forutsetninger og -faktorer. Alternative traseer av hensyn til f eks støy, sikkerhet osv vil ev bli
nærmere vurdert under disse hensynene.
Kulturminner og –miljø
Kommunen skal ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø, og må søke å finne løsninger for å
unngå ev konflikt med disse hensynene. Datagrunnlaget utgjøres av ev oppføringer i
Riksantikvarens databaser (jfr kulturminnesok.no).
Det er ingen kjente, automatisk freda kulturminner som ligger i de aktuelle
ferdselsområdene. Det gjøres derfor ingen videre vurderinger av dette hensynet.
Sikkerhet for de ferdende og andre
Kommunene bør ikke legge løyper i skredutsatte områder eller 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. Dette 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 små brattheng og kløfter, usikker is, vertikal- og horisontal kurvatur, siktforhold,
værforhold, påkjøringsfarlige objekter. Da ferdselsområdene her i all hovedsak er islagte
vann vil det være viktig å gjøre vurderinger av isforhold spesielt i tilknytning til inn- og utløp,
ev oppkommer osv.
I vurderingene er det innhentet data fra NVEs skrednett (skrednett.no). Skredfaglig personell
er ikke konsultert. I tillegg er det innhentet noe lokalkunnskap. Vurderingene fremgår av kpt
5.
Reindrift
Snøskuterløyper skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. Kommunene
må vurdere konsekvensene for reindriften når de starter arbeidet med å planlegge
snøscooterløyper. Løyper som virker inn på reindriftens særverdi- og minimumsområder, vil
normalt anses for å være til vesentlig skade og ulempe for reindriften. Med særverdiområder
menes flyttlei, brunstland, kalvingsland, sentrale luftingsområder, samt områder i og ved
anlegg til merking, skilting og slakting.

I utgangspunktet anses ikke snøskuterløyper på islagte vann å representere en særskilt
interessemotsetning mot reindrift men forhold som åpningstid, ferdselsområde og lignende
kan representere utfordringer i fbm f eks kalving og flytting. Dette må derfor vurderes og
etterprøves nærmere. Det er innhentet kartinformasjon om bruken fra www.reindrift.no.
Vurderingene fremgår av kpt 5.
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Annet
Utløpet av Langsmedvannet, Langsmedbekken, løper vestover og inn i Sjåbuselva hvor
vanninntaket for Kiby vannverk befinner seg noe nedstrøms fra Langsmedbekkens innløp i
Sjåbuselva. Langsmedvannet er dermed et vesentlig reservoar for Kiby vannverk.
Langsmedvannet som område for motorisert ferdsel vil kunne føre til risiko for økt
forurensing. Potensiell forurensing av vannkilden kan være i form av etterlatenskaper etter
rasting (grill, ved etc), mineralske avsetninger (olje, bensin) osv. Det er ikke et hensyn som i
hht bestemmelsene må vurderes og hensyntas. Det finnes heller ikke noe tilgjengelig
kunnskapsgrunnlag for dette men det legges opp til at Kiby vannverk SA gjøres særskilt
oppmerksom på dette i den videre prosess.

5. Vurdering av ulike hensyn
I det videre utredes og vurderes de ulike hensyn nærmere. Utredninger og vurderinger er i all
hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon (Miljødirektoratet/naturbase.no,
nordatlas.no med mer) om områdene og de aktuelle veilederne som foreligger for de ulike
hensynen. Det er svært viktig at disse vurderingene kan etetrprøves og ev suppleres av de
med supplerende kunnskap. Rettighetshavere i form av hytteeiere/hytteforeninger, reindrift,
naturmyndigheter med flere vil i forbindelse med offentlig høring/gjennomsyn kunne
supplere bildet ytetrligere.
Avslutningsvis er det for hvert hensynsområde en sammenstilling hvor tiltakenes eventuelle
konfliktflate mot de respektive hensyn er søkt fremstilt og illustrert. Sammenstillingen
illustreres ved bruk av følgende nøkkel;

Ingen eller få interessekonflikter
Interessekonflikter. Kan løses ved avbøtende tiltak
Høyt konfliktnivå. Krever prioritering mellom tiltak og
hensyn. Avbøtende tiltak kan redusere konflikt men ikke
fullt ut avbøte
Sammenstillingene i form av interessekonflikter vil måtte ta utgangspunkt i dagens situasjon
med et etablert løypenett i kombinasjon med en ulovfestet rett til ferdsel 300 m vinkelrett
fra ethvert punkt i disse løypene.
Vurdering av støy i fht friluftsliv og hytteområder
Miljødirektoratets veileder av 10.01 2018 (kpt 6.2.3 s 9) anbefaler at følgende forhold
vurderes nærmere når snøskuterløyper legges innenfor de anbefalte minsteavstander;





Hvor stor del av friluftslivsområdet vil bli berørt?
Hvilken bruk har området, og hvilke brukerkonflikter kan oppstå?
Hvor mye har kommunen av tilsvarende friluftslivsområder i kommunen?
Hva vil det bety å forringe kvaliteten på dette området sett i lys av friluftslivsområder
som helhet i kommunen?
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Har området et særlig godt støymiljø i henhold til kartleggingen? Eller berøres
området også av andre støykilder?
Er det mulig å gjøre avbøtende tiltak?

Friluftsområde
Skallnesvann/Urnesvann

Forhold
Omfang berørt

Områdets bruk, potensielle
brukerkonflikter

Omfang av tilsvarende
områder

Hva betyr det å forringe
kvaliteten ved dette
området for
friluftsområdene som en
helhet?

Har området et særlig godt
støymiljø eller berøres
området også av andre
støykilder?
Muligheter for avbøtende
tiltak?

Vasavann

Omfang berørt

Vurdering
Beregnet støysone vil berøre ca 90% av det
viktige friluftsområdet se kartutsnitt kpt 3.
Ferdselsområdet (islagt vann) vil også befinne
seg innenfor anbefalt minsteavstand for
registrert fritidsbolig i området
I hht kartlegging brukes området (id nr 216) til
fiske og turgåing med middels brukerfrekvens
(verdi 3) og middels tilrettelagt (verdi 3). Det er
derfor et potensiale for opplevde konflikter
mellom motorisert ferdsel/rasting på vannene og
de som vinterstid benytter området til turgåing,
fiske basert på mer fysisk aktivitet samt hytteliv.
Kommunen har flere lignende områder markert
som svært viktig- eller viktige friluftsområder
underlagt samme bruk også i umiddelbar nærhet
av det aktuelle området. Dette er svært viktige
friluftsområder med samme bruksformål
underlagt større brukerfrekvens og
opplevelseskvalitet
I aktuell sak vurderes ytterligere 3 tilsvarende
områder åpnet for motorisert ferdsel og da vil ev
tilgangen på tilsvarende områder med samme
bruksformål og kvalitet i kommunen reduseres
betydelig. Forringelse av dette området isolert
sett oppfattes ikke å ha stor betydning for
mulighetene for friluftsliv generelt som følge av
verdsettingen og det faktum at det finnes
tilsvarende område med større verdsetting i
umiddelbar nærhet
Området ligger på det nærmeste ca 650 m fra
etablert snøskuterløype som med bakgrunn i de
topografiske forholdene vil kunne representere
støy inn i området. Støymiljøet kan derfor ikke
oppfattes å være særlig godt
En reduksjon av ferdselsområdet i form av å ikke
tillate ferdsel/rasting på hele vannet, men kun til
trase vil føre til at ca 50% av det viktige
friluftsområdet vil kunne berøres av støy utover
anbefalt grenseverdi (se kartutsnitt vedlagt). En
noe avkorting av løypa ut på Skallnesvannet vil
føre til at støysone ikke berører anbefalt
minsteavstand for fritidsbolig. Videre vil redusert
hastighet (fra 60 km/h til 30 km/h) kunne
redusere støyutbredelsen ytterligere samt at
løypenes åpningstid vil kunne redusere konflikter
mot hytteliv
Beregnet støysone vil berøre ca 60% av det
viktige friluftsområdet se kartutsnitt kpt 3.
Ferdselsområdet (islagt vann) vil også befinne
seg innenfor anbefalt minsteavstand for 4
registrerte fritidsboliger i området og støysonen
vil berøre anebfalt minsteavstand for samtlige 13
fritidsboliger registrert i området
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Områdets bruk, potensielle
brukerkonflikter

Omfang av tilsvarende
områder

Hva betyr det å forringe
kvaliteten ved dette
området for
friluftsområdene som en
helhet?

Har området et særlig godt
støymiljø eller berøres
området også av andre
støykilder?

Muligheter for avbøtende
tiltak?

Langsmedvannet

Omfang berørt

Områdets bruk, potensielle
brukerkonflikter

I hht kartlegging brukes området (id nr 212) til
fiske og turgåing med middels brukerfrekvens
(verdi 3) og området er litt tilrettelagt (verdi 2).
Det er også en god del hytter i området. Det er
derfor et potensiale for opplevde konflikter
mellom motorisert ferdsel/rasting på vannene og
de som vinterstid benytter området til turgåing,
fiske basert på mer fysisk aktivitet samt hytteliv
Kommunen har flere lignende områder markert
som svært viktig- eller viktige friluftsområder
underlagt samme bruk om ikke i umiddelbar
nærhet av det aktuelle området. Dette er svært
viktige friluftsområder med samme bruksformål
underlagt større brukerfrekvens og
opplevelseskvalitet
I aktuell sak vurderes ytterligere 3 tilsvarende
områder åpnet for motorisert ferdsel og da vil ev
tilgangen på tilsvarende områder med samme
bruksformål og kvalitet i kommunen reduseres
betydelig. Forringelse av dette området isolert
sett oppfattes ikke å ha stor betydning for
mulighetene for friluftsliv generelt som følge av
verdsettingen. Videre vil opprettelse av løype
med tilhørende bestemmelser kunne føre til at
den ulovfestede retten til 300 m ferdsel ut av
løypa for å raste reduserer forringelsen betydelig
Området ligger i umiddelbar nærhet av etablert
snøskuterløype og som i tillegg allerede gir
ulovfestet adgang til store deler av
ferdselsområdet. Områdets topografi reflekterer
også støy i betydelig grad. Støymiljøet kan derfor
ikke oppfattes å være særlig godt
En reduksjon av ferdselsområdet i form av å ikke
tillate ferdsel/rasting på hele vannet, men kun til
trase vil føre til at ca 30% av det viktige
friluftsområdet vil kunne berøres av støy utover
anbefalt grenseverdi, 3 færre fritidsboliger
oppleverat støysonen vil berøre anbefalt
minsteavstand samt at støysonen ikke vil berøre
nasjonalparken (se kartutsnitt vedlagt). Videre vil
redusert hastighet (fra 60 km/h til 30 km/h)
kunne redusere støyutbredelsen ytterligere samt
at løypenes åpningstid vil kunne redusere
konflikter mot hytteliv
Beregnet støysone vil berøre ca 70% av det
svært viktige friluftsområdet samt at det vil i
marginal grad berøre det store
sammenhengende viktige friluftsområdet i nord
se kartutsnitt kpt 3. Ferdselsområdet (islagt
vann) vil også befinne seg innenfor anbefalt
minsteavstand for 2 registrerte fritidsboliger i
området og støysonen vil berøre anbefalt
minsteavstand for 20 fritidsboliger registrert i
området
I hht kartlegging er området (id nr 201) populært
og brukes til fiske og turgåing med ganske stor
brukerfrekvens (verdi 4) og litt tilrettelagt (verdi
2). Det er også en god del hytter i området. Det
er derfor et potensiale for opplevde konflikter
mellom motorisert ferdsel/rasting på vannene og
de som vinterstid benytter området til turgåing,
fiske basert på mer fysisk aktivitet samt hytteliv
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Omfang av tilsvarende
områder

Hva betyr det å forringe
kvaliteten ved dette
området for
friluftsområdene som en
helhet?

Har området et særlig godt
støymiljø eller berøres
området også av andre
støykilder?
Muligheter for avbøtende
tiltak?

Andersbyvann

Omfang berørt

Områdets bruk, potensielle
brukerkonflikter

Omfang av tilsvarende
områder

Hva betyr det å forringe
kvaliteten ved dette
området for
friluftsområdene som en
helhet?

Kommunen har flere lignende områder markert
som svært viktig- eller viktige friluftsområder
underlagt noenlunde samme bruk om ikke i
umiddelbar nærhet av det aktuelle området.
Dette er imidlertid et forholdsvist bynært og
svært viktig tur- og fiskeområde som det finnes
et mindre omfang av i kommunen forøvrig
I aktuell sak vurderes ytterligere 3 tilsvarende
områder åpnet for motorisert ferdsel og da vil ev
tilgangen på tilsvarende områder med samme
bruksformål og kvalitet i kommunen reduseres
betydelig. Forringelse av dette området isolert
sett oppfattes å ha stor betydning for
mulighetene for friluftsliv generelt som følge av
verdsettingen. Videre vil opprettelse av løype
med tilhørende bestemmelser kunne føre til at
den ulovfestede retten til 300 m ferdsel ut av
løypa for å raste reduserer allerede etablert
forringelse betydelig
Området ligger i umiddelbar nærhet av etablerte
snøskuterløyper og som i tillegg allerede gir
ulovfestet adgang til store deler av
ferdselsområdet. Støymiljøet kan derfor ikke
oppfattes å være særlig godt
En reduksjon av ferdselsområdet i form av å ikke
tillate ferdsel/rasting på hele vannet, men kun til
trase vil føre til at ca 50% av det svært viktige
friluftsområdet-, ingenting av det viktige
friluftsområdet i nord vil kunne berøres av støy
utover anbefalt grenseverdi samt at 8 færre
fritidsboliger oppleverat støysonen vil berøre
anbefalt minsteavstand (se kartutsnitt vedlagt).
Videre vil redusert hastighet (fra 60 km/h til 30
km/h) kunne redusere støyutbredelsen
ytterligere samt at løypenes åpningstid vil kunne
redusere konflikter mot hytteliv
Beregnet støysone vil berøre ca 30% av det
store, sammenhengende og viktige
friluftsområdet se kartutsnitt kpt 3.
Ferdselsområdet (islagt vann) vil også befinne
seg innenfor anbefalt minsteavstand for 10
registrerte fritidsboliger i området og støysonen
vil berøre anebfalt minsteavstand for samtlige 26
fritidsboliger registrert i området
I hht kartlegging brukes området (id nr 025) til
fiske og turgåing med middels brukerfrekvens
(verdi 3) og området er litt tilrettelagt (verdi 2).
Det er også en god del hytter i området. Det er
derfor et potensiale for opplevde konflikter
mellom motorisert ferdsel/rasting på vannene og
de som vinterstid benytter området til turgåing,
fiske basert på mer fysisk aktivitet samt hytteliv
Kommunen har flere lignende områder markert
som svært viktig- eller viktige friluftsområder
underlagt samme bruk også i rimelig nærhet av
området
I aktuell sak vurderes ytterligere 3 tilsvarende
områder åpnet for motorisert ferdsel og da vil ev
tilgangen på tilsvarende områder med samme
bruksformål og kvalitet i kommunen reduseres
betydelig. Forringelse av dette området isolert
sett oppfattes ikke å ha stor betydning for
mulighetene for friluftsliv generelt som følge av
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Har området et særlig godt
støymiljø eller berøres
området også av andre
støykilder?
Muligheter for avbøtende
tiltak?

Støy friluftsområder ved Vasavann,
Langsmedvann og Andersbyvann
Støy friluftsområde
Skallnesvann/Urnesvann

Støy fritidsboliger ved
Skallnesvann/Urnesvann, Vasavann,
Langsmedvann og Andersbyvann

verdsettingen og tilgangen til andre svært
viktige- og viktige friluftsområder i rimelig
nærhet. Videre vil opprettelse av løype med
tilhørende bestemmelser kunne føre til at den
ulovfestede retten til 300 m ferdsel ut av løypa
for å raste reduserer forringelsen betydelig
Området ligger i umiddelbar nærhet av etablerte
snøskuterløyper og som i tillegg allerede gir
ulovfestet adgang til store deler av
ferdselsområdet. Støymiljøet kan derfor ikke
oppfattes å være særlig godt
En reduksjon av ferdselsområdet i form av å ikke
tillate ferdsel/rasting på hele vannet, men kun til
trase vil føre til at ca 15% av det viktige
friluftsområdet vil kunne berøres av støy utover
anbefalt grenseverdi samt at 18 færre
fritidsboliger oppleverat støysonen vil berøre
anbefalt minsteavstand (se kartutsnitt vedlagt).
Videre vil redusert hastighet (fra 60 km/h til 30
km/h) kunne redusere støyutbredelsen
ytterligere samt at løypenes åpningstid vil kunne
redusere konflikter mot hytteliv

Støysoner med bakgrunn i allerede
etablerte ordninger antas å være
mer-/like omfattende
Støysone for ferdselsområde vil
berøre ca 90% av det viktige
friluftsområdet som ikke er influert
gjennom etablerte ordninger
Støysoner av tiltaket vil føre til at
flere fritidsboliger vil kunne oppleve
støy utover anbefalte minsteverdier
enn det etablerte ordninger
medfører

Vurdering av friluftsliv
Hensynet til friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt når snøskuterløyper skal planlegges og
fastsettes. Dette understrekes i forarbeidene til loven. Det er gitt følgende føringer:



Kommunen bør ikke legge snøskuterløyper i blant annet viktige eller svært viktige
friluftslivsområder
Kommunene bør holde store, sammenhengende vinterfriluftsområder frie for
snøskuterløyper

Vadsø kommune har et samlet areal på ca 1.258 km2 hvorav ca 722 km2 (57%) av dette
arealet inngår i Varangerhalvøya nasjonalpark. Vadsø kommune har gjennom en bred
medvirkningsprosess kartlagt og verdsatt friluftsområder i kommunen. Av det resterende
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arealet i kommunen er anslagsvis ca 40% beskrevet som svært viktige- eller viktige
friluftsområder. I hvilken grad støysonene for de foreslåtte ferdselsområdene/løypene
påvirker friluftsområdene i Vadsø kommune i sin helhet kan illustreres som følger:

(Kartutsnitt Støysoner foreslåtte ferdselsområder Vadsø kommune)

Isolert sett vil de foreslåtte ferdselsområdene representere støysoner (områder med støy
over anbefalt grenseverdi) som påvirker en mindre del (<10%) av de svært viktige- og viktige
friluftsområdene i Vadsø kommune. De langt fleste svært viktige- og viktige friluftsområdene
i Vadsø kommune er imidlertid allerede støymessig influert gjennom de etablerte
snøskuterløypene i kombinasjon med ulovfestet rett til ferdsel 300 m ut fra disse for å raste.
Det gjelder også de her foreslåtte friluftsområdene med unntak av området
Skallnesvann/Urnesvann. Dette er et viktig friluftsområde uten etablerte løyper og som med
det fremlagte forslag vil bli støymessig influert i langt større grad enn tidligere.
Å etablere snøskuterløyper for ferdsel og rasting ned til-/på de aktuelle islagte vann kan i
noen sammenhenger påstås å være av positiv betydning også for friluftslivet under
forutsetning at disse løypene erstatter f eks den ulovfestede retten man har til å ferdes 300
m vinkelrett ut fra etablerte løyper for å raste. Slike, faste løyper for rasting vil da kunne
erstatte et forholdsvist utbredt- og uregulert kjøreomfang med positive konsekvenser for
både friluftslivet generelt og hyttelivet spesielt. Det er grunn til å tru at dette spesielt gjelder
i hytteområder med etablerte snøskuterløyper:

20

Arkivsak 17/137

Vadsø kommune 2019

(Kartutsnitt Ferdselsområde 300m ulovfestet rett til rasting Langsmedvannet)

Det røde markerte området søker å illustrere de deler av det svært viktig- og de viktige
friluftsområdene ved Langsmedvannet som er tilgjengelig for ulovfestet rett til å ferdes 300
m vinkelrettut fra løypene for å raste (her eksemplifisert ved Langsmedvannet i Vadsø
kommune). Fra ytterkantene av dette markerte områder og min 450 m utover vil man kunne
risikere å oppleve støyverdier utover anbefalte grenseverdier. Det innebærer at de etablerte
ferdselsområder, basert på ulovfestet rett, vil representere vesentlig økt støyutbredelse i
friluftsområder enn om det etableres faste løyper som erstatter den ulovfestede retten. Det
samme bildet vil kunn etableres for de øvrige aktuelle islagte vann med unntak av
Skallnesvann/Urnesvann.

Friluftsliv Skallnesvann/Urnesvann

Friluftsliv Vasavann, Langsmedvann og
Andersbyvann

Tiltaket innebærer at av de få
gjenværende, viktige områdene for
opplevelse av friluftsliv forringes
Tiltaket vil innebære at
ferdselsområdet i disse svært
viktige- og viktige friluftsområdene
utvides sett i forhold til etablerte
ordninger
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Naturmangfold
Vadsø kommune pålegges å ta hensyn til naturmangfoldlovens bestemmelser ved fastsetting
av snøskuterløyper. Det er spesielt lovens bestemmelser om å opprettholde levedyktige
bestander (§5), beslutninger må bygge på vitenskaplig kunnskap (§8), føre-var prinsippet der
kunnskap ikke finnes (§9) og hensynet til økosystemets samlede belastning (§10).
I hht veileder må man i vurderingen følge opp disse spørsmålene;
1.
2.
3.
4.

Hvordan berøres naturmangfoldet?
Hvordan natur kan forstyrres og tas hensyn til?
Eksempler på arter som bør tas hensyn til
Informasjon om leveområder for arter i offentlige databaser

Med bakgrunn i Miljødirektoratets naturbase (naturbase.no) er det innhentet informasjon
om viktige naturtyper og viktige arter i- og i nærheten av de aktuelle støysonene:

(Kartutsnitt Støysoner. Arter med særlig stor- og stor forvaltningsmessig interesse samt viktige naturtyper)

Av kartutsnittet fremgår det at;

-støysone/ferdselsområde for Vasavannet inneholder en art av særlig stor
forvaltningsmessig interesse
-støysone for Langsmedvann berører en viktig naturtype samt at det er registrert
arter av særlig stor forvaltningsmessig interesse og arter av stor forvaltningsmessig
interesse i nærheten av området
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Dette er videre fulgt opp gjennom Miljødirektoratets artsbank (artskart.artsdatabank.no)
samt egen rapport om biologisk mangfold Vadsø kommune (Fylkesmannen i
Finnmark/Miljøfaglig utredning AS, 2009).
Den viktige naturtypen På Kibymyra er en palsmyr (den eneste registrete av sitt slag i
kommunen, rødlistet naturtype) som i rapporten fra Fylkesmannen er beskrevet som svært
viktig. Området er da også underlagt et forslag om vern. Palsmyrer er myrer som et
tilstrekkelig dype til å holde på en iskjerne gjennom sommeren. Det er svært viktig å unngå
fysiske inngrep i slike myrer da de er forholdsvis sjeldne på nasjonal basis. Kibymyra er
lokalitet for russegras og en del nasjonalt viktige hekkebestander for østlige vadefugler. Det
oppfattes ikke at det er gjort nærmere kartlegginger av arter men artene (status rødliste
2015) fjellmyrløper (LC, livskraftig), sotsnipe (LC), lappspove (LC) og kvartbekkasin (LC) er
arter som er sterkt knyttet til palsmyrene i Finnmark. Det oppfattes videre at ingen av disse
er inntatt på norsk rødliste (pr 2015, artsdatabanken.no) som truede arter. Registrert art av
stor forvaltningsmessig interesse (registrert øst for Langsmedvann) oppfattes av
Miljødirektoratets artsbank å være fiskemåke. Fiskemåke er en nært truet art på rødlista av
2015 (status NT). Påvirkningsfaktorene for denne arten oppfattes å være fra stedegne arter,
byttedyr osv. Støy fra motorisert ferdsel oppfattes ikke å være en utfordring.
Art av særlig stor forvaltningsmessig interesse knyttet til Vasavannet er sjørøye. Sjørøya er en
røyefisk som både kan være stasjonær- og anadrom (vandrer ut i havet). Vasavannet er et
overvintrings- og oppvekstområde for sjørøyebestanden i Skallelvvassdraget. Fellesstyret for
Skallelvvassdraget hevder i sitt innspill av 01.10 2018 at sjørøya er en truet art. Sjørøya er
ingen truet art på nasjonalt nivå (har status livskraftig LC både i 2010 og 2015) men
bestanden i Skallelvvassdraget kan være truet. Av Miljødirektoratets bestandsbeskrivelse
oppfattes årsakene til at sjørøyebestander trues å være menneskeskapte faktorer som
forurensing, forsuring, lakselus etc. Støy, vibrasjoner fra motorisert ferdsel på- og nært
islagte vann oppfattes ikke å være en årsak til redusert bestand. Bestanden i
Skallelvvassdraget er også aktivt forvaltet og i den grad forvalter skulle ønske å begrense
tilgangen til vannet vil det forventningsvis bli fremmet som et eget forvaltningsmessig tiltak.

Palsmyra Kibymyra som hekkeplass

Vasavann som område for art av
særlig stor forvaltningsmessig
interesse

Tiltaket vil innebære at mulighetene
for motorisert ferdsel inn i området
for å raste basert på ulovfestet rett
opphører
Tiltaket oppfattes ikke å
representere en påvirkningsfaktor
for sjørøye bestanden

Bolig/hytteområder
Konsekvensene av støy for hytteområdene er beskrevet og vurdert over. I tillegg vil en
snøskuterløype kunne ha konsekvenser i form av at hytteliv sjeneres gjennom visualitet,
aktivitet som forringer verdien av fred og ro som mange knytter til hyttelivet.
Dagens rettstilstand tilsier at alle kan kjøre 300 m vinkelrett ut fra snøskuterløyper for å
raste. I hytteområdene ved Vasavann, Langsmedvann og Andersbyvann (se kartutsnitt
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vedlagt) vil dette innebære at det i dag er tillatt med en omfattende ferdsel inne i de aktuelle
hytteområdene. Dette er illustrert i kartutsnitt for Langsmedvann i kpt 5. Bildet vil være
svært tilsvarende for Vasavann og Andersbyvann. Opprettelse av egne løyper som erstatter
denne ulovfestede retten vil eliminere dette. Opprettelse av løyper med bestemmelser som
åpner hele vannet som ferdselsområde vil imidlertid åpne opp for at slik rasting vil kunne
skje nært hytter som ligger langs vannene. Dette vil også gjelde for Skallnesvann/Urnesvann.
Skallnesvann/Urnesvann kan i dag ikke nås gjennom den ulovfestede retten. I dette tilfellet
vil derfor det å etablere en slik løype og tillate ferdsel på hele vannet måtte forstås å ha et
stort potensiale for forringelse av hyttelivet.

Rasting i hytteområder ved Vasavann,
Langsmedvann og Andersbyvann
Rasting nært hytter ved
Skallnesvann/Urnesvann, Vasavann,
Langsmedvann og Andersbyvann
Motorisert ferdsel på
Skallnesvann/Urnesvann

Tiltaket vil innebære at mulighetene
for motorisert ferdsel for å raste
nært hytter opphører
Tiltaket vil innebære at man
rettmessig vil kunne raste på vann i
umiddelbar nærhet av hytter
Tiltaket vil innebære at man åpner
opp for motorisert ferdsel i
umiddelbar nærhet av registrert
fritidsbolig

Landskap
Snøskuterløyper blir synlige i landskapet gjennom typisk merking og spor. Det gjør at man
alltid må vurdere alternative landskapsmessige innplasseringer. I dette tilfellet er det løyper
som i all hovedsak skal opprettes på islagte vann hvor virkningen av alternative plasseringer
må antas å være svært liten. Plasseringen av løypene må i større grad være basert på avstand
fra etablerte hytter, avstand fra innløp og utløp som kan representere mer usikre isforhold
osv. Dette er vurdert under de øvrige hensyn.
Forslag om trase har også vært sendt ut til de aktuelle hytteforeninger med anmoding om
innspill på traseforslag. Det fremkom innspill som førte til endringer for hvv Vasavann og
Langsmedvann. For Andersbyvann innkom det ingen endringsforslag på trase. For
Skallnesvann/Urnesvann innkom det ingen innspill i det hele tatt.
Kulturminner og –miljø
Til grunn for vurdering av ev hensyn mot kulturminner og –miljø ligger informasjon
tilgjengelig i naturbase.no basert på Riksantikvarens Askeladdens-database;
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(Kartutsnitt Kulturminner- og –miljø Riksantikvaren)

I kartutsnittet er også de aktuelle støysoner tatt inn. Bildet viser at det ikke finnes noen
registrerte kulturminner eller kulturmiljø i rimelig nærhet av de aktuelle områder.
Sikkerhet for de ferdende og andre
Sikkerhet for de ferdende i området handler mye om skred og isforhold. Snøskuterløyper bør
ikke legges i skredutsatt terreng brattere enn 30⁰ samt at man bør unngå kjøring ved innløp
og utløp til vann hvor isforholdene er mer ustabile. NVE presenterer fortløpende nasjonale
vurderinger av disse forholdene på varsom.no.
Inegn av de aktuelle løypeforslagene er tenkt i- eller i nærheten av terreng som har den
bratthetsgraden som forutsetter skred. Fare for skred anses derfor ikke å være et hensyn
som må vurderes videre. Registrerte innløp og utløp er som følger;
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(Kartutsnitt Innløp og utløp aktuelle ferdselsområderr)

Når hele vannet er tenkt åpnet for ferdsel må det også vurderes hvorvidt slik ferdsel kan
representere en sikkerhet også for andre enn de ferdende. Ved rasting/isfiske lages det
gjerne sneskjerming, fordypninger på isen som under gitte forhold kan være vanskelig å
oppdage før man er i umiddelbar nærhet. Hastighet bestemmer i stor grad reaksjonstida for
de ferdende. Dette kan redusere sikkerheten både for de som ferdes og andre som ev
oppholder seg på isen.

Usikker/ustabil is ved innløp og utløp

Opparbeidede, fysiske sneskjermer,
forsenkinger på isen

Tiltaket innebærer at innløp og
utløpsområder vil inngå i
ferdselsområdene
Tiltaket innebærer at ferdsel vil
foregå i områder med slike
tilpasninger

Reindrift
Hensynet til reindriftas interesser blir primært kartlagt/beskrevet etter gjennomført offentlig
høring. Det aktuelle reinbeitedistriktet tilskrives særskilt i fbm slik høring og erfaringsvis
benytter reindrifta seg aktivt av denne anledningen.
Med bakgrunn i at det er en etablert rettstilstand som tillater kjøring ut av løype for å raste
vil det ikke kunne forventes et økt trafikkomfang for områdene Vasavann, Andersbyvann og
Langsmedvann. De foreslåtte tiltakene vil i disse områdene føre til at all rasting kanaliseres til
de aktuelle vannene. For Skallnesvann/Urnesvann er det annerledes. Her vil løypa
forventningsvis føre til en ny tilgang, et nytt ferdselsområde for snøskuter. Det bør
underlegegs en særskilt vurdering.
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(Kartutsnitt Vårbeiter og trekkleier reindrift)

Kartutsnittet viser at de foreslåtte tiltakene vil berøre vårbeiter for rein og i noen
sammenhenger være i nærheten av trekkleier. Det er imidlertid viktig å ha som utgangspunkt
at disse tiltakene ikke kan forvente å medføre økt trafikk i det de erstatter en ulovfestet rett til
å ferdes. Unntaket her er Skallnesvann/Urnesvann hvor tiltaket her vil kunne legge til rette for
ny/økt trafikk uten at det forventes å ha negativ betydning for reindrifta. Ferdselsområdene
kommer heller ikke i konflikt med beiter i det ferdselsområdene er begrenset til de islagte
vannene. Støysonene fra de ulike ferdselsområdene kan imidlertid antas å ha virkning på
nærliggende beiteområder.

Støysoner fra ferdselsområder

Støysoner løper inn i /omfatter noe
vårbeiteområde og kan ha noe
betydning for reindrifta

Annet
Langsmedvannet er inntaksområde for Kiby vannverk. Vann fra Langsmedvannet renner ut i
Langsmedbekken. Langsmedbekken er ca 700 m lang og løper inn i Sjåbuselva ca 2 km
oppstrøms fra demninga til Kiby vannverk. Vannverket har ulike filtreringsmekanismer for å ta
ut partikler og organismer ( kibyvannverk.no) og er underlagt et systematisk program for
vannprøving. Vannverket beskriver selv at kvaliteten på vannet er sikkert og det foreligger
ingen funn/rapporter som skulle tilsi at vannkvaliteten er påvirket av motorisert ferdsel/rasting
på Langsmedvannet.
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Ferdselsområde Langsmedvann

Ferdselsområdet på Langsmedvann
utgjør en forurensingsfare for
magasin/inntak for Kiby vannverk.

6. Sammendrag ulike hensyn med konfliktflate og forslag til avbøtende tiltak
De ovenstående kartlagte og vurderte hensyn som representerer en potensiell konflikt mot
andre hensyn som krever videre oppfølging (dvs de merket gule og røde) oppsummeres som
følger;

Forhold/hendelse
Støy friluftsområde
Skallnesvann/Urnesvann

Nøkkel

Støy fritidsboliger ved
Skallnesvann/Urnesvann,
Vasavann,
Langsmedvann og
Andersbyvann
Friluftsliv
Skallnesvann/Urnesvann
Friluftsliv Vasavann,
Langsmedvann og
Andersbyvann

Rasting nært hytter ved
Skallnesvann/Urnesvann,
Vasavann,
Langsmedvann og
Andersbyvann
Motorisert ferdsel på
Skallnesvann/Urnesvann

Usikker/ustabil is ved
innløp og utløp

Opparbeidede, fysiske
sneskjermer,
forsenkinger på isen
Støysoner fra
ferdselsområder

Beskrivelse
Støysone for ferdselsområde vil
berøre ca 90% av det viktige
friluftsområdet som ikke er influert
gjennom etablerte ordninger
Støysoner av tiltaket vil føre til at
flere fritidsboliger vil kunne oppleve
støy utover anbefalte minsteverdier
enn det etablerte ordninger
medfører
Tiltaket innebærer at av de få
gjenværende, viktige områdene for
opplevelse av friluftsliv forringes
Tiltaket vil innebære at
ferdselsområdet i disse svært
viktige- og viktige friluftsområdene
utvides sett i forhold til etablerte
ordninger
Tiltaket vil innebære at man
rettmessig vil kunne raste på vann i
umiddelbar nærhet av hytter

Forslag til avbøtende tiltak
-Tiltaket gjennomføres ikke alt
-Ferdselsområde begrenses til merket
trase og ikke hele vannet

Tiltaket vil innebære at man åpner
opp for motorisert ferdsel i
umiddelbar nærhet av registrert
fritidsbolig
Tiltaket innebærer at innløp og
utløpsområder vil inngå i
ferdselsområdene

-Tiltaket gjennomføres ikke

Tiltaket innebærer at ferdsel vil
foregå i områder med slike
tilpasninger
Støysoner løper inn i /omfatter noe
vårbeiteområde og kan ha noe
betydning for reindrifta

-Ferdselsområd begrenses til merket
trase og ikke hele vannet alt
-Redusert åpningstid alt
-Redusert fartsgrense
-Tiltaket gjennomføres ikke

-Ferdselsområde begrenses til merket
trase og ikke hele vannet

-Ferdselsområde begrenses til merket
trase og ikke hele vannet alt
-Redusert åpningstid

-Ferdselsområde begrenses til merket
trase og ikke hele vannet alt
-Det etableres forbudssoner som skiltes
særskilt
-Ferdselsområde begrenses til merket
trase og ikke hele vannet
-Ferdselsområde begrenses til merket
trase og ikke hele vannet alt
-Løyper tidsbegrenses ytterligere

7. Utkast til bestemmelser
Snøskuterløyper skal i henhold til lov om motorisert ferdsel i utmark §4a, 2. ledd fastsettes i
eget kart. Kartet skal vise hvor løypa skal gå og inngår sammen med bestemmelser om løypa
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i kommunens vedtak om opprettelse av snøskuterløype. Det er viktig at det utarbeides kart
som har tilstrekkelig kvalitet og detaljeringsgrad før det sendes ut til offentlig gjennomsyn.
Basert på PMKs vedtak 07.12 2018 om ferdsel til- og på de konkrete islagte vann, uten inntak
av avbøtende tiltak (jfr kpt 6), er det utformet følgende forslag til bestemmelser:

Bestemmelser om kjøring ut av snøskuterløyper på islagte vann for å
raste, Vadsø kommune, Finnmark
Hjemmel: Fastsatt av fast utvalg for plan, miljø og kommunalteknikk i Vadsø kommune den ../..
2019 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag
(motorferdselloven) og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 4a

§ 1.Formål
Forskriften skal gi bestemmelser om ferdsel til- og rasting på islagte vann i Vadsø kommune
§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder for følgende islagte vann med areal i Vadsø kommune som berøres av
skuterløyper:
Skallnesvann og Urnesvann
Fra løype nr 10 Krampenes-Falkgårselva til Urnessvann og videre til Skallnesvann
Vasavann
Fra løype nr 6 Betongstasjonen-Vasavann til Vasavann
Langsmedvann
Fra løype nr 5 Langsmedvann og løype nr 7 Golnes-Langsmedvann og til Langsmedvann
Andersbyvann
Fra løype nr 4b Andersbyvann til Andersbyvann

§ 3.Bestemmelser om bruk
Bruk av snøskuter etter denne forskrift er bare tillatt når den aktuelle skuterløype er entydig
merket i terrenget og annonsert åpen på kommunens hjemmeside. Motorferdsel etter denne
forskrift er ikke tillatt etter 5. mai
På vann nevnt i § 2 er det tillatt å kjøre ut fra snøskuterløype for rasting på hele vannet. Kjøring
ut av løypa må skje i mest mulig rett linje frem til rasteplass. Kjøring ut av løype 4b, 5, 6, 7 og 10
for å raste andre steder enn på vannene er ikke tillatt i skiltet område/sone.
Hastighet reguleres av forskrift 14. desember 2001 nr. 1412 om kjøring med motorvogn i
terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel.
Kommunen kan stenge for bruk av snøskuter etter denne forskrift med umiddelbar virkning
dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. Stenging bekjentgjøres på kommunens
hjemmeside og i elektroniske medier.
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§ 4.Sikkerhet
Den som ferdes på islagt vann etter denne forskrift har et selvstendig ansvar for selv å påse at
isen er trygg, samt være oppmerksom på at det vil være lokalt varierende forhold. Den som
ferdes på islagt vann etter denne forskrift må også være oppmerksom på at ferdsel utenfor
merket løype medfører økt risiko for uønskede hendelser som følge av nedsatt sikt, vanskelige
værforhold og opparbeide forhøyninger, dumper etc.

På flere vann er det områder hvor det kan forekomme usikker is eller råker i isen. I disse
områdene er motorferdsel forbudt. Disse områdene vil bli merket med egne forbudsskilt.
§ 5.Gompi, campingsvogner
Hensetting av gompi, bu, campingvogn eller annet byggverk tilrettelagt for transport med
snøskuter regnes ikke som rasting, og er ikke tillatt i forbindelse med motorferdsel etter denne
forskrift.
§ 6.Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.
Kartvedlegg

8. Vedlegg
1. Invitasjon lag/foreninger om innspill til trase med mer
2. Sakspapir møte plan, miljø og kommunalteknikk 07.12 2018
3. Klage på snøskuterløype nr 13 Vadsø kommune. Endelig klageavgjørelse Fylkesmannen i
Nordland 07.11 2018
Kartillustrasjoner i hht egen liste
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