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FNF Troms er et samarbeidsforum for 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Troms som tilsammen representerer rundt 15000 

medlemmer. Medlemsorganisasjoner: Troms Turlag, Harstad Turlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Naturvernforbundet i Troms, 

4H Troms, KFUK-KFUM-speiderne Troms, Troms Fylkeskystlag, Troms Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, 

Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i våre hender Tromsø, Nord-Norsk Botanisk forening, Tromsø Casting og 

Fluefiskeforening.  
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Høringsuttalelse til 2.gangshøring av forskrift om motorferdsel med snøskuter 

på islagte vann for å raste i Nordreisa kommune 
 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Nordreisa kommune har forskrift om 

motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste på 2.gangshøring. Forskriften inneholder 

forslag til kjøring på 4 vann i forbindelse med 2 eksisterende løyper. Vi har hatt kontakt med en 

rekke relevante frivillige natur- og friluftsorganisasjoner i denne anledning. 

 

FNF Troms viser til sin tidligere høringsuttalelse om saken, se her. FNF Troms er fornøyde med at 

Nordreisa kommune har hevet kunnskapsgrunnlaget og belyst konsekvensene for natur og 

friluftsliv i langt større grad enn ved forrige høring, samt at flere av våre påpekninger er tatt til 

etterretning.  

 

Ved forrige høring ble det foreslått å åpne 19 vann i forbindelse med 6 ulike løyper. Nå er det 

redusert til fire vann fordelt på to løyper. FNF er kjent med at flere av de tidligere foreslåtte 

vannene likevel vil være mulig å kjøre på grunnet 300-metersregelen, men mener forslaget om å 

ikke inkludere dem i forskriften er en ryddig måte å gjøre det på. Vi er glade for at Stuora 

Mollešjávri og Somájávri er tatt ut av forskriften grunnet sårbare naturverdier, og mener bruken av 

naturmangfoldloven er god. Vi berømmer at Sikkajávri fremdeles er ute grunnet store 

friluftsverdier. Det er positivt at tre vann er tatt ut da eksisterende skuterløype ikke går over vannet, 

men vi ber kommunen dobbeltsjekke om løypa ved Goccesjávri faktisk går over vannet. Dette er 

helt avgjørende for om det er hjemmel for å inkludere vannet i forskriften eller ei. 

 

På de fire foreslåtte vannene er halvparten til 2/3 allerede tilgjengelig grunnet 300-metersregelen. 

Kommunenes forslag om å åpne restområdene på disse vannene synes akseptable. Vi ber 

kommunen følge opp praksisen av forskriften hva gjelder kjøremønster, fart o.l. Vi ber også 

kommunen særlig følge opp praksisen ved Geatkkutjávri, da dette er et A-område for friluftsliv, 

samt det området med høyest sannsynlighet for andre brukere enn de som entrer med snøskuter. 

Kommunen må være bevisst i sin kommunikasjon om at den nye forskriften gjelder rasting, samt 

oppfordre til varsom og hensynsfull kjøring.  

 

FNF Troms viser til vår forrige uttalelse for ytterlige perspektiver på snøskuterkjøring og 

friluftsliv. Vi vil også oppfordre til videre å være opptatt av de stille rom i kommunen og bevaring 

av de friluftsområder som i dag ikke er berørt av skuterkjøring. 
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Vi tar gjerne mot henvendelser fra kommunen i saker og områder som berører våre medlemmers 

interesser. Vi er særlig interessert å bli involvert på et tidlig tidspunkt dersom kommunen skal 

jobbe nærmere med hele løypenettet i kommunen, samt ny forskrift knyttet til dette. 

 

FNF Troms ønsker Nordreisa kommune lykke til i det videre arbeidet og har tillit til at natur- og 

friluftsinteressene blir ivaretatt.  

 

 

For Forum for Natur og Friluftsliv Troms 

Eivind Høstmark Borge 

Fylkeskoordinator 

 

 

Uttalelsen støttes av: 

Nord-Troms Turlag / Troms Turlag, Harstad Turlag, NJFF-Troms, 4H Troms, Naturvernforbundet 

Troms, Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, Troms Fylkeskystlag, Norges 

Turmarsjforbund Troms, Troms Orienteringskrets, Nord-Norsk Botanisk Forening, Nord-Troms 

Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og 

Fluefiskerforening  
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Fylkesmannen i Troms 

Troms Fylkeskommune  

 

 

 

 


