Forskrift om snøskuterløyper, Lyngen kommune, Troms og Finnmark fylke
Hjemmelsgrunnlag

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) §4a

Dato:
Revisjoner:

27.10.2021
Revidert etter høring og offentlig ettersyn

§1

Formål
a) Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge
til rette for kjøring med snøskuter (beltemotorsykkel) i fastsatte og tilrettelagte løyper.

§2

Virkeområde
a) Forskriften gir bestemmelser om bruk av snøskuterløyper i Lyngen kommune.
Bestemmelsene hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter.
(beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som ATV
med påsatte belter.
b) Løypenettet i henhold til løypekart består av følgende nummererte traséer:
Nr.
1

1A

1B

1C
1D
1E
1F
1G
2
2A
2B

3

Trasé
Nord-Lenangen
Engenes – Vaggas
Løypa starter fra Engens i Nord-Lenangen på nordsiden av vegen ved dagligvarebutikk, følger
fylkesveg sørover til Stakkemyran til kryss med løype 1B og videre inn Nordlenangsbotn. Løypa
runder Høgneset og Grasbergneset på isen og følger videre Botnelva forbi Øvrevatnet frem til
endested rett øst for toppe 293 / 292 moh. Løypas endepunkt er 250 meter nord for
Vaggashytta.
Strakkemyran – Antisletta – Finaelva gnr. 112 bnr. 45 (vendepunkt)
Løypa går fra Stakkemyran kryss med løype 1A til gnr. 112 bnr. 45 som er vendepunkt for løypa.
Løypa følger vestre trasé med avstikker 1F til startpunkt ved Lyngstuva idrettsbane, avstikker 1G
til bedriften Le Mo AS som driver delesalg og forbi kryss med løype 1C.
Innereidet – Munkesteinen – Kryss løype 1B
Løypa går sørover fra Innereidet via Munkesteinen til kryss med løype 1B.
Nordlenangsbotn – Nedre Rødtindvatnet
Sidegrein som springer ut fra løype 1A i Nordlenangsbotn og ender ved Nedre Rødtindvatnet.
Tverrelva – Vassdalen – Vassdalsskardet
Sidegrein som springer ut fra løype 1D. Har vendepunkt lengst syd i Vassdalsskaret.
Sidegrein fra løype 1B til startpunkt Lyngstuva idrettsbane
Løype som gir forbindelse mellom startpunkt Lyngstuva og løype 1B.
Sidegrein fra løype 1B til Le Mo AS gnr. 112 bnr. 5
Løype til Le Mo A/S. Kun for kjøring til og fra bedriftens butikk og verksted. Ingen startpunkt.
Svensby
Svensby – Jægervassbotn
Løypa følger skogsbilvei fra Svensby tursenter til Jægervassbotn.
Storåsvegen – Trollvatnet – Heimtun
Fra Storåsvegen ca. ved punktet N7736330.3, Ø688496.0 går det sidegrein til Trollvatnet og
videre til Heimtun v/ Storsteinnes. Løypa har avstikker til Dalbotnbergan.
Lyngseidet
Lyngshallen – Rottenvikvatnet
Løypa starter ved Lyngshallen, følger vei langs Eidebakken kirkegård og følger videre skogsveg
mot Rottenvikvatnet. Løypa slutter like sør for Rottenvikvatnet.
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§3

Åpning og stenging av løypene
a) Ferdsel med snøskuter langs løypene etter denne forskrift er kun tillatt på snødekt mark, når
løypene er entydig merket i terrenget, og kommunen har kunngjort at løypene er merket og
åpnet for sesongen. Dersom løypen ikke er merket, er den stengt.
b) Tidspunkt for åpning og stenging skal kunngjøres på kommunens hjemmesider.
c) Kommunen kan stenge hele eller deler av løypene med umiddelbar virkning grunnet hensyn
til sikkerhet for de som kjører og andre, vern om naturmiljøet eller støy mot boliger, hytter
eller annen støyfølsom bebyggelse, samt om bestemmelsene gitt i denne forskrift ikke
overholdes eller at det oppstår andre forhold som betinger at stenging er nødvendig.
d) Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene med umiddelbar virkning etter
anmodning fra reindriften grunnet reindriftsforhold.
e) Ved gravferd og planlagte seremonielle aktiviteter på Eidebakken gravlund skal kommunen
stenge snøskuterløype nr. 3 fra Lyngshallen.
f) Løypene kan tidligst åpne 1. desember og stenges senest 5. mai.

§4

Skilting og merking
a)
b)
c)
d)

Løypene skal merkes entydig i terrenget. Løypestart og løypeslutt skal merkes tydelig.
Over åskammer og der hvor det er liten, eller ingen sikt kan løypen deles inn i 2 kjørefelt.
Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper ved sesongslutt.
Løypedrifter skal merke områder med skredfare, åpne råker i vassdrag, løypekryss,
vanskelige områder og strekninger med redusert hastighet.
e) Kryssinger av offentlig veg skal skiltes, utformes og vedlikeholdes gjennom vinteren i tråd
med vegmyndighetens gjeldende retningslinjer.

§5

Bruk av løypene
a) All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt, for å unngå skade og ulemper for
naturmiljøet og mennesker.
b) For kommersiell bruk / næringskjøring i løype nr. 2 Svensbyløypa stilles det krav om separat
avtale som inngås mellom Svensby og omegn grunneierlag og aktuelle næringsutøvere
/næringsdrivende. Private avtaler med næringsaktørene skal før ikrafttreden stadfestes av
Lyngen kommune som har det overordnede ansvaret for snøskuterløypene.
c) For kjøring i løypene gjelder normalt de nasjonale bestemmelsene for hastighet etter
vegtrafikkloven og forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for
alminnelig ferdsel.
d) Strekningen nærmest snøskuterløypenes startpunkt skal skiltes med nedsatt fart maks. 20
km/t. Strekningene er angitt med rød farge i løypekart.
Løype

Strekning med nedsatt fart maks. 20 km/t

1A

450 meter fra startpunkt Engenes (inkl. kryssing av fv. 7922 med full stopp)

1F

300 meter fra startpunkt Lyngstuva idrettsbane

1G

200 meter fra endested Le Mo As

2A

600 meter fra startpunkt Svensby tursenter

2B

300 meter fra startpunkt Heimtun

3

400 meter fra startpunkt ved Lyngshallen
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§6

Stopp og rasting utenfor snøskuterløypene
a) Under skoggrensen er rasting tillatt inntil 30 meter til hver side for løypen.
Rasting utenfor løypen under skoggrensen er kun tillatt der hvor det er skiltet rasting tillatt.
b) På snaufjellet er rasting tillatt inntil 300 meter til begge sider for løypene.
c) Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring ut langs
løypene er ikke tillatt.

§7

Rasting på islagte vann
På følgende islagte vann tillates kjøring ut av løypa for rasting og isfiske:
- Nedre Raudtindvatnet 303 moh. (Løype 1D).

§8

Brukerbetaling
Lyngen kommune kan stille krav om brukerbetaling som skal dekke utgifter til driften av
løypene. Løsninger for brukerbetaling samordnes med lag og foreninger som drifter løypene.

§9

Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft straks og opphever samtidig FOR-2007-01-09-36 Forskrift om
snøscooterløyper, Lyngen kommune, Troms.
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