
Forskrift – Snøskuterløyper i Hasvik kommune  
 

§ 1. Formål 
Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til rette 
for kjøring med snøskuter i fastsatte løyper. 
 
§ 2. Virkeområde 
Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøskuterløyper i Hasvik kommune. 
Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter (beltemotorsykkel). 
Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter. 
 
§ 3. Løypebeskrivelse 
Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede 
løyper, jf. vedlagt kart i målestokk 1:50.000.  
 
 
Snøskuterløype 1 

Fra Gabbrofeltet -  Slusken 

Snøskuterløype 2 

Veikryss FV 882/102 Dønnesfjordkrysset – Elvestrand 

Snøskuterløype 3 

Krokvannet – Middagsfjell med sideløype til Børfjord 

Snøskuterløype 4  

Fra Breivik med sideløype 7 til Ofjordvannet 

Snøskuterløype 5 

Fra løype 4 nord for Breivik til Sørvær 

Snøskuterløype 6 

Fra løype 1 ved Sandvatn til Gjertrudsvatnet 

Snøskuterløype 7 

Fra løype 2 ved Store Eggevann til Lille Ofjordvann 

Snøskuterløype 8 

Fra løype 3 og 9 ved krokvatna til Næringsbukta 

Snøskuterløype 9 

Fra løype 2 ved Sluskfjellet til Krokvatna 

Snøskuterløype 10 

Fra Dønnesfjordkrysset langs vegen til Dønnesfjord, til Høyvikdalen til Nedre Dalvatn til løype 2 

Snøskuterløype 11 



Fra løypekryss løype 4 til Pumpervika og Andottvatnet 

Snøskuterløype 12 

Fra løype 4 (Breivik) til toppen av Store Himmelhaugen 

Snøskuterløype 13 

Fra Dønnesfjordkrysset opp Moldbakken til løype 1 ved Steinvatnet 

Snøskuterløype 14 

Fra løype 2 ved Øvre Dalvatnet til løype 13 

Snøskuterløype 15 

Fra løypekryss løype 13 og 14 til løype 16 på Store Eggevann 

Snøskuterløype 16 

Fra løype 2 øst for Smalvatnet til løype 15 over Store Eggevatnet til den møter løype 1 

Snøskuterløype 17 

Fra Bårvik opp Barbosdalen til løype 1 

Snøskuterløype 18 

Fra FV882 ved Kjettingplassen til løype 1 på Svartbergvatnet 

Snøskuterløype 19 

Fra enden av løype 9 til Offervatnet 

Snøskuterløype 20 

Fra løype 19 til løype 3 på Krokvatnan 

Snøskuterløype 21 

Fra løype 20 til rundhaugvatnet følger kommunegrensen vestover til løype 3. 

Snøskuterløype 22 

Fra løype 2 ved Brennhaugvatnet til Klubben i Dønnesfjord 

Snøskuterløype 23 

Fra løype 22 til Bølestraumen 

  



§ 4. Åpning og stenging av løypenettet 
a) Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i 
terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen. 
b) Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni, 
dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, se § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven. 
c) Kommunen kan til enhver tid stenge løypa når snø-, is-, klimaforhold, vilt eller andre hensyn tilsier 
dette. Løypene innenfor reinbeitedistriktet kan stenges med kort varsel av hensyn til 
reindriftsnæringen. 
 

§ 5. Bruk av løypenettet 
For løypenettet i kommunen gjelder de nasjonale bestemmelser for hastighet etter vegtrafikkloven. 
Maksimal hastighet er 70 km/t, uten slede. Maksimal hastighet med slede, uten passasjer er 60 km/t. 
Maksimal hastighet med slede, med passasjer er 40 km/t. 
 

§ 6. Parkering og rasting  
Det er tillatt å parkere og raste inntil 300 meter fra senter av løypen på begge sider. Det er bare 
kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt. 
Parkert snøskuter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for all annen ferdsel.  
 

§ 7 Skilting og merking. 

a) Løyper skal stikkes etter kartfestet trasé. 

b) Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring av 

snøskuterløyper.  

c) Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper. 

d) Der løypene krysser bilveg skal Statens vegvesen sine normer for skilting og merking følges. 

e) Der løypene krysser regulerte vann, er det skiltet om fare for usikker is og sprekkdannelser.  

 
§ 8. Drift og tilsyn 
a) Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 
b) Kommunen har ansvar for å vurdere behov for omlegging og stenging av løypene. 
c) Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i 
barmarksesongen.  
 
§ 9. Mindre endring av løypetrase´ 
Dersom terreng eller kjøreforhold tilsier at det er nødvendig, kan kartfestet trasé avvike med inntil 15 
meter for å sikre en funksjonell og sikker løypetrasé. 
 
§ 10. Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 20 februar 2001 nr. 213 om 
snøskuterløyper, Hasvik kommune, Finnmark. 
 

Kart 

Forskrift og løypekart er tilgjengelig for publikum i Serviceavdelingen i Hasvik kommune.  

Løypekart i (PDF) følger forskrift som vedlegg.  

 


