
1 

 

(Vedtatt i PTU 9. juni  2016 med endringer innarbeidet) 

 

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Bardu kommune 

Fastsatt av Bardu kommunestyre XX.XX.2015 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om 
motorferdsel i utmark og vassdrag, og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med senere endringer 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, fastsatt av Klima- og miljøde-
partementet. 

§ 1 Formål 

Forskriften skal gi bestemmelser om bruken av kommunalt løypenett for snøskuter i 
Bardu kommune. 

§ 2 Følgende løyper for snøskuter er opprettet:  

1. Innset - Slåttmoberget  

Fra parkeringsplass på Innset ca. 150 meter vest for demningen ved Fosshøla og her-
fra sørøstover og østover på sørsiden av Barduelva til sørenden av demningen ved 
Altevatnet, hvor løypa knyttes sammen med løypa på Altevatnet.  

2. Altevatnet 

Løypa består av følgende deler i hht løypekartet. 

a) Hovedløype (2a) fra demninga langs sørsiden av Altevatnet til Kvilarodden og der-
fra over til nordsiden inn til Gamaselvas utløp. 

b) 2b fra Livasselvas utløp til møte med hovedløype (2a) ved Vargneset 
c) Fra hovedløypa vest for Sandvikodden  retning sørøst til bukta vest for Gamasel-

vas utløp, videre østover nord for Uvhrenjarga mot hovedløypa ved Politiodden  
d) Fra hovedløypa utenfor utløpet av Stalloelva til utløpet av «gamle Livasselva», 

kartkoordinat 34W 04 18350 (øst-vest), 76 18250 (nord-sør).  
e) Fra hovedløypa til Fiskeløselvas utløp  

f) Fra hovedløypa ved Sandodden til Steinelvas utløp 
g) Fra hovedløypa  til Krokbekkens utløp i Altevatnet, kartkoordinat 34W 04 25700 

(øst-vest), 76 11850 (nord-sør).  
h) Fra hovedløypa til Jordbruelvas utløp, videre langs Storbukta og tvers over Alte-

vatnet til Guolasjohkas utløp.  

i) Fra hovedløypa til Melan 

j) Fra 2c til land i bukta vest for Ostuelvas utløp. Kartkoordinat endepunkt på land er 
34W 0445048 (øst-vest), 7598635 (nord-sør) 

k) Fra 2c langs sør-vestre side av Ostuelva opp mot Leina til endepunkt med kartko-
ordinat  34W 04 46911 (øst-vest), 7597510 (nord-sør) 
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l) Fra hovedløype 2a til parkeringsplass med kartkoordinat 34W 04 47023 (øst-vest)., 
7597733 (nord-sør) på nord-østre side av Ostuelva. 

m)  Fra hovedløype 2a til P-plass på Politiodden, kartkoordinat 34W 0450129 (øst-
vest), 7601243 (nord-sør). 

3. Ostu – Leinavatn – Gamas 

a) Fra Ostu på sørøstsiden av elva, langs Leinavatn, passerer Strømmen på nordsi-
den og videre inn til grensen mot Sverige.  

b) Fra grensen mot Sverige – opp grensegata og fra denne til vestenden av Store 
Gamas og videre til løypeslutt ved vestenden av lille Gamas. 

3.1  Løype for næringsformål 

Fra hovedtrasé på Leinavatnet opprettes løype for næringsformål til Paradisbukta. 
Denne er ikke åpen til rekreasjonskjøring for allmenheten, og krever særskilt tillatelse. 

4. Altevatnet – Nasjonalparkgrensa sør for Bihppaš 

Fra hovedløypa til sørsiden av Ostuelva, opp mot høydedraget sør for Bihppaš, stopp 
100 fra nasjonalparkgrensa.  

5. Solbakken camping – Sverrevatnan 

a) Fra Solbakken camping til Sverrevatnan sør for Nordtinden/Čierrunvárri.  

b) Løypens nærmeste avstand til støyømfintlig bebyggelse skal være minimum 100 m         

     og det skal etableres støyskjerm. 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

1. Løype 1 Innset – Slåtmoberget og løype 2 Altevatnet (§ 2, pkt. 1 og 2) tillates brukt 
fra og med 15. februar til og med 5. mai alle dager i uka hele døgnet. 
 

2. Fra 5. mai til 31. mai er løypenettet på Altevatnet (§ 2 pkt. 2) åpent kun som isfiske-
løype, alle dager i uka hele døgnet. Løypa tillates brukt for å dekke reelle transport-
behov i forbindelse med isfiske.  
 

3. Løype 3 Ostu - Leinavatnet-Gamas (§ 2 pkt. 3) tillates brukt fra og med 15. februar 
til og med 1. mai. Det er kjøreforbud i løypenettet fra kl. 23:00 til kl. 06:00, samt helt 
kjøreforbud tirsdag og onsdag i hver uke.  
 

4. Løype 4 Altevatnet - Nasjonalparkgrensa  (§ 2 pkt. 4) tillates brukt fra og med 15. 
februar til og med 1. mai, alle dager i uka. Det er kjøreforbud i løypenettet fra kl. 
23:00 til kl. 06:00. 
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5. Løype 5 Solbakken - Sverrevatnan (§ 2 pkt. 5) tillates brukt fra og med 15. februar 
til og med 25. april, alle dager i uka. Det er kjøreforbud i løypenettet fra kl. 23:00 til 
kl. 06:00 

Kommunen kan stenge løypene på kort varsel om isforholdene eller andre forhold gjør det 
uforsvarlig å bruke dem. Nedtaking av merker skal være avsluttet innen sluttdato. 
 
Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og i lokal dagsavis. 
 
Fylkesmannen har på vegne av reinbeitedistriktene rett til å kreve deler av løypenettet 
stengt, dersom forholdene i reindrifta tilsier det. 

§ 4 Bruk av løypenettet – vegtrafikklovens bestemmelser 

For løypenettet i kommunen gjelder de nasjonale bestemmelser for hastighet etter vegtra-
fikklovens forskrift 14. desember 2001 nr. 1412. Kjøring med motorvogn i terrenget og på 
veg ikke åpen for alminnelig ferdsel har særlige bestemmelser for kjørefart for beltemotor-
sykkel/snøscooter. Forskriften fastsetter at det i terreng ikke må kjøres fortere enn 70 km i 
timen, og at det for beltemotorsykkel med slede ikke må kjøres fortere enn 60 km i timen 
uten passasjerer, og 40 km i timen med passasjerer. 
 
Det må kjøres med redusert hastighet på steder med kort avstand mellom løypa og be-
byggelse (gjelder både hus og hytter), og inntil viktige friluftsområder: 
 

1. Løype 1 fra Innset til Slåtmoberget:  20 km/t 
2. Løype 2 fra Slåttmoberget til vestre avkjøring til Storbukta (2h): 40 km/t 
3. Løype 3: 

a. langs isen på Leinavatnet og løype 3.1: 40 km/t  
b.  fra iskanten til Lille Gamas: 30 km/t 

4. Løype 4 fra Solbakken Camping til Sverrevatnan: 30 km/t 
 

Dette skal skiltes på de aktuelle stedene. Det er påbudt med hjelm både for fører og 
passasjer. Fører av snøscooter har alltid vikeplikt for skiløpere / annen ferdsel. Ferdsel i 
løypenettet skjer på eget ansvar. All ferdsel skal skje så skånsomt som mulig, av hen-
syn til planteliv, dyreliv og friluftsliv. 

§ 5 Skilting, merking av trasé og løypenettet 

Løypenettet skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder / standard for fysisk sik-
ring av snøscooterløyper. 

Merket trasé kan avvikes inntil 15 m på hver side ut fra sikkerhetsmessige grunner, samt 
ved barflekker.  

Rasteplasser skal være i rett linje ut fra løypa, maks 30 meter. Avstand fra rasteplass ved 
grensa til nasjonalparken skal være minimum 100 meter.  

 

§ 6 Drift og tilsyn  
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Kommunen har ansvar for å gjennomføre skilting og merking av løypenettet, men kan av-
tale å sette dette bort til andre organisasjoner.  

 

§ 7 Kjøretillatelse og gebyr 

Ved eventuell innføring av oblater/betalingsordning skal denne vedtas som en del av 
kommunens gebyrregulativ. Kommunen kan avtale med andre organisasjoner om å utføre 
dette arbeidet. 

§ 8 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 

 


