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Brandseggveien 61 

9360 Bardu 

         Bardu 28 des 2015   

 

Bardu kommune 

Postboks 401 

9360 BARDU 

 

 

HØRING SKUTERLØYPER 

 

Fjellguiden Altevatn AS viser til kommunal forskrift for nye skuterløyper –høring. 

Generelt synes vi det er bra at kommunen har kommet så langt med mulighet for 

mere rekreasjons kjøring med snøskuter. 

Vi har imidlertid noen merknader til forskriftene. 

 

Løypetraseer 

Det bør være tilførsel løyper over dammen fra nordsiden og inn på hoved løype. 

Løypa under dammen blir fort oppkjørt og er vanskelig å kjøre med tunge lass. 

Tilførsel løype fra hytteområde I til Livasselva bør det fortsatt være. Dette vil være 

med på å avlaste og fordele trafikken. 

Det er også bra at det er foreslått ny løype tilknytning fra Livasselva til Fiskeløselva. 

Denne er også med på å avlaste og fordele trafikk. Ny tilknytning fra Gamaselvas 

utløp til Åsto over Langodden er også bra da det er en del trafikk den vegen som da vil 

gå korteste veg. 

Det kan være gunstig å ha en løype til Gamas både over Maisabukta og langs 

riksgrensen slik det er foreslått. Dette fordeler trafikk og gir en handlefrihet om føret 

langs grensen blir vanskelig på seinvinteren. 

Løype til park grensen på Bippas er også bra med hensyn til utnyttelse av fiske på 

Gebna. 

Egen løypeavstikker inn til campene på Leina som bare er for kommersiell bruk vil 

være bra for vår virksomhet. 

 

Regulering av kjøretider 

Fjellguiden Altevatn mener det ikke er nødvendig å stenge løypetraseene ved leina og 

til Bippas på nattestid og enkelte uke dager. Trafikken så langt inn i fjellet vil ikke 

være så stor at den er til sjenanse for noen. På seinvinteren kan også føret være slik at 

man må bruke natta for å kunne kjøre. 
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Avslutning 

Vårt firma har i mange år hatt løyve til å transportere varer og utstyr til alle hytter 

langs Altevatn og til utleiehytta ved Gebnaelvas utløp. Vi har en betydelig andel av 

våre inntekter på skutertransport og håper vi fortsatt får tillatelse til denne tjenesten.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kjell Hanstad 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

 
 

 


