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Uttalelse fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre  - høring om 
forskrift - snøskuterløyper i Porsanger kommune 2020 

Dette er en uttalelse fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre til høring om forskrift om 
snøskuterløyper i Porsanger kommune, samt rasting på islagte vann i tilkytning til 
snøskuterløypene. Stabbursdalen nasjonalparkstyre uttaler seg kun til de spesifikke 
snøskuterløypene som grenser til Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde, 
løype nr. 13 og 13 B, 14 og 31: 
 
 
Løype nr. 13 og 13B: 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre stiller seg positivt til å opprettholde de allerede 
eksisterende snøskuterløype nr. 13 og 13 B. 
 

 
Figur 2: Snøskuterløype nr. 13 (gul stiplet linje) går langs Stabbursdalen landskapsvernomårde. 
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Her vil det bli gjort en endring i kartet digitalt slik at det vil fremgå i kart hvor løypen i 
realiteten alltid har gått. Det er fint at kartene med løypen blir så presise som mulig. Denne 
løypen har altså i praksis aldri gått inn i Stabbursdalen landskapsvernområde, selv om de 
digitale kartene var tegnet slik (svak rød stiplet linje). 
 
Foreslått ny løype nr. 31: 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre mener denne foreslåtte snøskuterløypen ikke forringer 
verdien av nasjonalparken. Vi anser ikke støy fra denne løypen som en negativ konsekvens 
for naturvernet. Faren for ulovlig kjøring er ikke et argument for ikke å tillate løypen. Det 
forutsettes at løypa har sammenknytning over kommunegrensene. Et positivt aspekt ved 
denne løypen er at dette bidrar til tilrettelegging for reiseliv og vinterturisme. 
 
Løype nr. 14: 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre stiller seg positivt til å opprettholde den allerede 
eksisterende snøskuterløype nr. 14.  
 
Leavnnašjávri 

 
Figur 1: Snøskuterløyen ved Leavnnašjávri som går langs nasjonalparkgrensen ved munningen. 
 
Langs nordlige vannkant av Leavnnašjávri vil det være behov for skilting, samt ved 
elvetilløpet hvor skutrerløypa også går ved nasjonaparkgrensen (se figur 1). Her bør det 
skiltes og at det fremgår av forskrift at 300 m regelen ikke gjelder på den ene siden av 
løypen, for å unngå ulovlig kjøring i nasjonalparken. 
 
Nordre Stabbursdalsvann 
Ved Nordre Stabbursdalsvann har Stabbursdalen nasjonalparkstyre tidligere fremmet forslag 
ovenfor Miljødirektoratet om å flytte vernegrensa i nordenden av vannet. Dette for å gi 
mulighet til rasting på hele vannet. Det har i ettertid fremkommet ny informasjon i saken hvor 
Porsanger kommune har vurdert at rasting på denne delen av vannet har en risiko på grunn 
av råker. Nasjonalparkstyret stiller spørsmål om det er hensiktsmessig å fortsette prosessen 
med å jobbe for å få flyttet vernegrensa her, hvis det ikke anbefales å ha rasting på denne 
delen av vannet. Nasjonalparkstyet ønsker tilbakemelding fra Porsanger kommune på dette. 
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Čiekŋalisjávri 
Miljødirektoratet, på vegne av Klima og Miljødepartemetnet, er under prosess med en 
gjennomgang av verneforskriftene for alle store verneområder når det gjelder sykling og 
organsiert ferdsel. I den sammenheng har Stabbursdalen nasjonalparkstyre fått positive 
signaler på å få endret vernegrensen rundt Čiekŋalisjávri, slik at vernegrensen følger 
nasjonalparken i nordenden av vannet. Dette for å kunne bevare snøskuterløypen der 
den går i dag. Når denne gjennomgangen og eventuelle endringer blir ferdigstilt, har ikke 
nasjonalparkstyret fått noen klare tilbakemeldinger på.  
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