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1 Innledning 

1.1 Hjemmelsgrunnlag og formalkrav 

1.1.1 Kommunestyrets myndighet 

Kommunestyret fastsetter bestemmelser om bruk av skuterløyper ved å vedta en lokal 

forskrift med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag § 4a og Motorferdsellovens § 4a. Innholds-, Prosess- og utredningskrav gitt i 

Motorferdselforskriften §4a gjelder både for vedtak av løypenett, eksisterende og nye.  

 

1.1.2 Begrensninger i adgangen til å fastsette snøskuterløyper og bestemmelser om rasting 

på islagte vann 

Det er angitt en rekke begrensninger i adgangen til å fastsette løyper i lovens § 4a og 

forskriftens § 4a. Ved fastsetting av løyper og bestemmelser om bruk av løyper skal 

kommunen ta særskilt hensyn til støy, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, 

landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerhet for de som kjører og andre. Løypene skal 

ikke legges i nasjonale villreinområder, verneområder eller foreslåtte verneområder. Løypene 

skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. 

 

1.1.3 Grunneier 

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøskuterløype over en eiendom før grunneieren har 

samtykket til det. Kravet om å innhente samtykke gjelder overfor både private og offentlige 

grunneiere.  

 

Av alle eiendommer løypen krysser foreligger samtykke fra alle disse med et unntak. Det 

foreligger et uavklart eierforhold i tilknytning til 2002-5/3 i Komagvær. Tinglyst eier av 

denne eiendommen er født 1830 og denne er ikke overført til noen eventuelle arvinger. 

Løypestrekket som skal over denne eiendommen er på omlag 380 meter og følger 

Europaveien. Da eiendommen strekker seg fra høydedraget ved Trollelva og helt ned til 

havlinjen finnes det ingen andre gode alternativer til trasevalg. Vardø kommune har gjort en 

samlet vurdering av tilgjengelig informasjon og vektlegger man i tillegg gjeldende forhold 

som: 

1 løypen er kun åpen på snødekt mark  

2 løypen vil ikke påføre eiendommen noen varig negativ effekt  



3 muligheten for innsigelser når denne planen ligger til offentlig ettersyn  

4 løypen kan stenges på kort varsel dersom dette skulle bli aktuelt. 

5 det er et uavklart eierforhold til eiendommen 

6 eiendommen er ikke bebygd eller opparbeidet 

finner man det som forsvarlig å kunne åpne dette strekket for ferdsel.   

 

 

1.1.4 Prosesskrav 

Krav til prosess for å fastsette snøskuterløyper følger av nasjonal forskrift § 4 a tredje ledd. 

Det er kravene i forvaltningsloven kapittel VII som gjelder når kommunen skal utarbeide og 

vedta snøskuterløyper med bestemmelser. De grunnleggende kravene i forvaltningsloven om 

utredning, varsling, uttalelse, formkrav og kunngjøring skal være oppfylt.   

I tillegg angir bestemmelsen i nasjonal forskrift § 4 a tredje ledd prosessregler som går lenger 

enn forvaltningslovens grunnleggende krav: Forslaget til snøskuterløyper skal sendes på 

høring som beskrevet i plan- og bygningsloven § 11-14. Kommunen skal kunngjøre vedtak 

etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. 

1.1.5 Medvirkning 

Å etablere snøscooterløyper krever medvirkning, samarbeid, samråd, offentlighet og 

informasjon. Det er av stor betydning at kommunen tidlig i prosessen tar kontakt med aktuelle 

sektormyndigheter. Det er en forutsetning at berørte interessegrupper som næringsinteresser, 

herunder reindriftsnæringa, beboerforeninger, grunneiere, turlag og andre 

friluftsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, velforeninger, hytteforeninger og liknende får 

komme til orde i beslutningsprosessen. Kommunen bør vurdere om det er behov for å ta andre 

grep for å sikre en god og åpen prosess, ut over de prosessuelle kravene som følger av 

forskriften § 4 a. Dette kan for eksempel være oppstartsmøte med de berørte eller møter med 

parter for å drøfte særskilte temaer. 

 

1.1.6 Høring 

Forslag til snøskuterløype skal sendes på høring etter reglene for høring av kommuneplan, 

jamfør plan- og bygningsloven § 11-14. Dette innebærer at forslaget skal sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst en lokal avis og gjøres tilgjengelig i digitale 

medier. Fristen for å gi uttalelse er minst seks uker. Høringsforslaget må inneholde kart som 



på en forståelig og entydig måte viser hvor løypealternativene er foreslått. Utkast til de 

kommunale bestemmelsene om bruken av løypene må ligge ved høringen. 

 

1.1.7 Vedtak 

Det er kommunestyret som har myndighet til å fastsette snøskuterløyper på vinterføre. 

Kommunestyret kan overføre myndigheten til et annet folkevalgt organ som kommunestyret 

bestemmer, men kan ikke overføre myndigheten til kommuneadministrasjonen.  

Det skal fremgå av vedtaket hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av 

snøskuterløyper med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. 

Kommunens vurdering av hensyn kommunen plikter å ta, skal også framgå av vedtaket. 

1.1.8 Kunngjøring 

Kommunen skal kunngjøre vedtak av kart over snøskuterløyper med bestemmelser som 

beskrevet for reguleringsplaner i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. I 

tillegg gjelder forvaltningslovens krav til kunngjøring i §§ 38 og 39 hvor det blant annet 

kreves at forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend 

1.1.9 Klage 

Kommunens vedtak om å fastsette snøskuterløyper, inkludert bestemmelsene om bruk, kan 

påklages av en angitt gruppe privatpersoner, organisasjoner og offentlige myndigheter.   

Grunneiere og rettighetshavere, som tomtefestere, til eiendommer i løypenes influensområde 

kan klage. Sametinget kan klage, det samme gjelder det enkelte reinbeitedistrikt dersom 

løypene går i eller påvirker områder som brukes av rein. Organisasjoner kan klage dersom 

interessene de skal ivareta blir berørt. Dette gjelder for eksempel frilufts-, naturvern- og 

snøskuterorganisasjoner, grunneier-, bruker- og velforeninger. Nabokommuner og statlige og 

regionale organer kan klage dersom deres interesser blir berørt. Fylkeskommunen og statlige 

organer slik som fylkesmannen, Vegvesenet, med flere kan klage når interesser som de er satt 

til å ivareta, blir berørt. Som utgangspunkt kan slike organer klage over tilsvarende forhold 

som vil kunne gitt grunnlag for innsigelse, det vil si når det gjelder spørsmål som er av 

nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig 

betydning for vedkommende organs saksområder. Støy og andre negative virkninger for 

lokalt friluftsliv kan være grunnlag for klage.   

Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring i kapittel VI gjelder. Fylkesmannen, som er 

klageorgan, kan prøve alle sider av saken, jamfør forvaltningsloven § 34. 

 



 

1.2 Overordnet om utredningstema 

De utredningstema som her er beskrevet er vurdert i utredning av hver enkelt løype. I noen 

tilfeller og underkategorier som virker inn på hverandre blir noen av disse vurdert samlet, 

men med noe supplerende info. Videre følger en detaljert oversikt over hvilke kriterier og 

hensyn som ligger til grunn for vurderingen. Særlige hensyn som må utvises knyttes opp mot 

friluftsliv, reindrift, støy, naturmangfold, sikkerhet, kulturminner og kulturmiljø.    

 

1.2.1 Friluftsliv 

1. Kartlegg og verdsett frilumftsområdene etter M98-2013 i løypas influensområde. 

2. Det skal lages en støy-buffer (450) i GIS rundt foreslåtte løyper eller rundt 

viktige/svært viktige friluftsområder.  

3. Ligger «viktige eller svært viktige friluftsområder» / «store sammenhengende 

vinterfriluftsområder» innen influenssonen?  

4. Brukerkonflikt: Bør løypen opprettes/videreføres? Hva finnes av øvrige 

friluftsområder i kommunen? Finnes avbøtende tiltak?  

Når Vardø kommune skal vurdere friluftsområdene etter miljødirektoratets veileder M98 vil 

det være seg meget hensiktsmessig å bringe inn spisskompetanse på de forskjellige områdene 

som er aktuelle. KJF er blitt kontaktet og presentert veilederen og skal komme med en 

tilbakemelding etter sitt styremøte på hvordan de forholder seg til dette. De samme premisser 

for Persfjord hytteforening foreligger og vi venter på svar. Fylkesmannen og Varangerhalvøya 

nasjonalparkstyre er kontaktet for å kartlegge statistikk for fredete områder i kommunen. 

Konklusjonen fra denne henvendelse var at der ikke finnes noen kartlegging av menneskelig 

trafikk i disse områdene fra Fylkesmannen eller nasjonaleparkstyret.  

 

Når man skal vurdere disse områdene med tanke på løypenett for snøskuter vil man kunne 

hevde at premissene ikke er de samme for vinter og sommersesong. Dette fremheves også i 

veilederen fra miljødirektoratet under punkt 7.2 Verdsetting av friluftsområder – forklaring til 

verdikriteriene, «Om området blir mye eller lite brukt er viktig for verdien av et område. Det 

er også viktig om området kan utvikles til å bli mye brukt. Videre må man ta med i 

betraktning om det f.eks. er årstidsvariasjoner eller døgnvariasjoner.» Dette legger føringer 

for at man kan gjøre denne vurderingen gjennom separate elementer, en vinter- og en 



sommervurdering. Dermed vil Vardø kommune i første omgang gjøre en vurdering av 

friluftsområder knyttet til vinterbruk og da sørlig i løypens influensområde.  

 

Selve nasjonalparken er hjemlet i lov som et viktig friluftslivsområde. Dermed blir denne 

vurdert som nettopp dette. Store turområder uten tilrettelegning.  

 

 

 

 

 

1.2.2 Reindrift 

Absolutt krav i § 4a at løypene ikke skal være til vesentlig skade eller ulempe for 

reindriften. Dette medfører at «Løyper som virker inn på reindriftens særverdiområder og 

minimumsområder vil normalt anses for å være til vesentlig skade eller ulempe for 

reindriften. Med særverdiområder menes flyttelei, brunstland, kalvingsland, sentrale 

luftingsområder, samt områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakting. 

Minimumsbeiter er det årsbeitet som begrenser distriktenes reintall. Kommunen skal ta 

hensyn til viktige vinterbeiteområder.» (KLDs merknad til nf. § 4a fjerde ledd).  
 

Vardø kommune faller inn under reinbeitedistrikt 6. Selv om det ikke kommer fram av kartet 

til Nibio`s Kilden at noen av de overnevnte faktorene er tilstede under vintersesongen skal 

fremdeles respektive parter kontaktes slik at kommunen tilegner seg best og ferskest mulig 



informasjon om området. 

 
Oversikt over distrikt 6 i Vardø kommune 

 

 

 

 

 

1.2.3 Støy 

Kommunen skal bruke den oppdaterte støyveilederen av 10.01.2018 fra Miljødirektoratet jf. 

merknadene til § 4a fra KLD 

http://www.miljokommune.no/Documents/Motorferdsel/Veileder_st%c3%b8y_sn%c3%b8skuterl%c3%b8yper.pdfhttp:/www.miljokommune.no/Documents/Motorferdsel/Veileder_st%c3%b8y_sn%c3%b8skuterl%c3%b8yper.pdf


 
Generelle prinsipper:  

- Kjøring over islagte vann kan generere støy som bærer langt.  

- Lyd bærer lengere i åpent terreng enn i tett skog. 

- Lyd bærer langt dersom snøskuterløypen ligger på en eksponert rygg, i en dal med lite 

støyskjermingen oppover, eller hvis det er et dalsøkk mellom løypen og mottaker.  

- Bratte bakker med behov for kraftig gasspådrag kan føre til høye støynivåer – som 

igjen kan føre til økt rekkevidde av støy.  

- Variabel kjøring med svingende hastighet kan gi mye lyd.  

Der friluftsområder/bebyggelse ligger utenfor minsteavstand buffersonene trengs ikke 

nærmere vurderinger. Der friluftsområder/bebyggelse ligger innenfor minsteavstandene, må 

det gjøres nærmere vurdering av støy jf. Støyveilederen. I viktige- og svært viktige 

friluftsområder er det i utgangspunktet en forventning om fravær av menneskelig støy. 

Grenseverdi for støyfølsom bebyggelse følger av Retningslinje T-1442/2016 (støy i 

arealplanlegging). Ved beregning av influensområde for støy må det tas hensyn til 

rastegrense i forskriftens bestemmelser (inntil 300m i Finnmark) samt der det åpnes for 

rasting på vann. Influensområde mot friluftsområder med en rastegrense på 300m: 450m + 

300m = 750m 

 

Når det kommer til det generelle regelverket for rasting langs løypenettet vil man i 

hytteområdene i Komagvær og Persfjord legge en innskrenkelse i denne. Dette medfører at 

man ikke trenger å ta høye for en rastegrense på 300m og derav trenger man heller ikke 

beregne en støysone som strekker seg til det fulle 750m men heller 450m.  

 



1.2.4 Naturmangfold 

Kommunen skal utrede virkninger på naturmangfoldet i løypas influensområde – det må her 

tas hensyn til rastegrense (< 300m). Snøskuterferdsel medfører forstyrrelser på viltet i en 

svært sårbar periode, om vinteren og ifm hekking- og yngling. Noen av effektene 

snøskuterkjøring kan ha på vilt og må dermed vises ekstra oppmerksomhet:   

- Flukt, årvåkenhet, unnvikelse, økt hjerterytme – økt energiforbruk + unnvikelse av 

beiter. Redusert kondisjon -> Kan medføre økt dødelighet, spontanabort, redusert evne 

til å ta seg av avkom. Viltet lever på et strengt energibudsjett gjennom vinteren. 

Gjentatte forstyrrelser kan være loddet på vektskåla. 

- Påvirker hekke- og ynglesuksess: eks. Rovfugl kan unnlate å hekke, eller avbryte 

hekking. Mange av disse er svært stedegne – eks. jaktfalkreir i Finnmark beskrevet på 

1850-tallet er fortsatt i bruk, og Grønland er samme hekkeplass brukt av jaktfalk i 

2700år! 

 

Kommunen skal i tillegg til å kartlegge arter samt observasjoner av disse gjøre vurdering av 

naturmangfoldloven §§ 8-12. Løypene skal vurderes individuelt og samlet for bedre å forstå 

den totale belastningen disse har.  

 

Noe av det naturmangfoldet som befinner seg innenfor kommunenes grenser vil falle under 

kategorien sensitive artsdata. Dette kan naturlig nok ikke markeres i kart eller framkomme på 

noen dokumenter som skal deles med publikum. Når det skal utvises hensyn til disse skal man 

benytte seg av store areal slik at man ikke står i fare for å spre informasjon om disse unødig.  

 

 

1.2.5 Sikkerhet 

Hovedmomenter som gjør seg gjeldende under kategorien om sikkerhet er:  

- Skredfare, løypene bør ikke legges i skredutsatte områder eller bratt terreng (>30 

grader helning) -> se kart fra NGI / NVE Atlas 

- Ved faregrad 4 og 5 kan det gå snøskred der det vanligvis ikke går skred, og skred kan 

gå helt ned i dalbunnen.  

- Is, usikker is kan forekomme på deler av vann og vassdrag, eks. ved inn- og utos, eller 

ved regulering av vassdrag/magasiner 

- Kryssing av vinteråpen vei (Europavei 75 og Riksvei 145).  

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas


- Andre forhold som brattheng, kløfter, vind og vær.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 Kulturminner og kulturmiljø  

Kommunen plikter å ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø. I Finnmark ligger kulturminner 
ofte i dagen grunnet lav mikrobiologisk aktivitet (lite jordsmonnsdannelse). Det forventes ikke 
at kommunen skal kartlegge disse på ny, men benytte seg av databaser og involvere 
Sametinget og Finnmark fylkeskommune. Hensynet skal springe ut fra den forståelsen som 
ligger til grunn i kulturminneloven § 1. og § 2. 

 
§ 1.Lovens formål.  
«Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av 
vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et 
nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig 
grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og 
virksomhet. Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal 
det legges vekt på denne lovs formål.» 

 
§ 2.Kulturminner og kulturmiljøer – definisjoner. 



«Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes 
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Reglene om 
kulturminner og kulturmiljøer gjelder så langt de passer også for botaniske, zoologiske eller 
geologiske forekomster som det knytter seg kulturhistoriske verdier til. Etter denne lov er det 
kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som kan vernes. Ved 
vurdering av verneverdier kan det i tillegg legges vekt på viktige naturverdier knyttet til 
kulturminnene.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Løype 1 med avstikker i løype 2 

 

 
Løype 1 med avstikker i løype 2 

1.3.1 Beskrivelse av løype 

Løypen går på sørsida av Komagelva fra riksvegen ved Kvalneset langs opparbeidet veg til 

Finnelva. Videre i nordlig retning over Komagelva, herfra i nordvestlig retning til Antonvann 

(74 moh.). Avstikker langs kraftlinja over Komaghalsen til kommunegrensa mot Vadsø. 

Avstikker løype 2.  

Fra løype 1 ved merket avkjørsel, langs vegen ned til hytteområdet ved Jakholla 

 

 

 

 

 



På denne løypen er det registrert avvik fra tegnet til virkelig løype. Ved ferdsel til 

Antonvannet er det utvist hensyn til naturmangfold etter anmodning fra miljødirektoratet og 

den eksisterende løypen er flyttet lengere nord illustrert med rød markering på kart.  

 

 

 



1.3.2 Naturmangfold 

Kjent naturmangfold som finnes langs dette strekket hentet fra Miljødirektoratet og 

Artsdatabanken 

 

Steinvender Gråsisik Polarsisik Heipipilerke Vandrefalk Dvergfalk Sandsvale 

Havelle Lappspove Alpehumle Havørn Stjertand Blåstrupe Tyvjo 

Temmincksnipe Sivspurv Dvergmåke Praktærfugl Lirype Jaktfalk Sædgås 

Fjellvåk Lappspurv Lappiplerke Brushane Bjørkefink Storspove Anser 

fabalis 

rossicus  

Finnmarkssiv Fjellstarr Lappmjelt Snauarve Polarkarse Bleikstøe Fjelltistel 

Sandslirekne 

 

- Selv om det ikke foreligger informasjon på miljødirektoratets interaktive kart om en 

ansamling av elg vinterstid i øvre del av Komagdalen er man gjort bevisst på dette 

under fagdag ved Tana bru, mai 2018. Da elg er store dyr som kan tilbakelegge store 

avstander på relativt kort tid vil dette medføre at man må ta høyde for at denne kan 

trekke inn mot eksisterende løypenett. Med dette som grunnlag for ny informasjon 

om området ønsker man dermed å utvise varsomhet for øverste del av løype 1, ikke 

bare for dyrelivets skyld men også med hensyn til økt trafikksikkerhet. Som et ekstra 

element for å gjøre myke og harde trafikanter observant på denne situasjonen 

anbefales tydelig skilt og markering ved utfart til Antonvannet (Àntonjàvri). 

 

- Etter samtale med Anders Tandberg ved fylkesmannens kontor er det en vanlig 

oppfattelse at når snøen har lagt seg vil plantelivet ligge under denne og dermed være 

skjermet. Dette medfører at motorferdsel på snødekt mark ikke står i fare for å 

komme i konflikt med disse. Når løypen i stor grad følger opparbeidet vei minimeres 

risikoen ytterligere for ødeleggelse.  

Området rundt og i selve Komagvær består av et bredt naturmangfold der noen av disse 

kommer inn under en sensitiv kategori. For å minimere inngrep og forstyrrelser på dette 

naturmangfoldet er overvekten av løypen lagt på opparbeidet vei som benyttes sommerstid. I 



tillegg til dette kommer scootersesongen utenom den mest sårbare perioden for det kjente 

artsmangfoldet som finnes i dette området. Etter samtale med Yngve Nilsen i Norsk 

Ornitologisk Forening (19.09.2018) vil det ikke være særlige hensyn som må føres mot den 

delen av naturmangfoldet som inneholder fugler. Så lenge snøen er liggende er det svært få av 

disse som overvintrer i dette området og de som gjør dette trekker ut mot kysten. Setter man 

sammen denne informasjonen med at løypen har fulgt den samme traseen i over 10 år og 

området er godt utbredt med hyttebebyggelse kan man konkludere med at eksisterende løype 

ikke er til hinder for det mangfoldet som finnes i dette området.  

 

 

 

1.3.3 Kulturminner og Kulturmiljø 

Av registrerte kulturinteresser er det funnet tre -3- urgraver i området. Fra Kulturminnesøk 

heter det; «R81: Tre urgraver beliggende på strandvoll. Urgrav 1: Avlang steinpakning, 

tydelig lagt opp. Brukt steinheller som er opptil 50cm lange. Orientert NV-SØ. Mål: 2x1m. 

Høyde: Opptil 20cm. Grava ligger i bakkant av vollen. Bevokst delvis av lyng og mose. 

Urgrav 2: Ligger ca. 15m NØ for urgrav 1. Vises som fire steiner stablet oppå hverandre, 

ellers ingen markering rundt. Usikkert om dette er en urgrav. Urgrav 3: Ca. 25m SØ for 

urgrav 1. Sees som en avlang røys. Grava ligger på vollen nedenfor de to andre. Her er 

steinene mere rund og færre heller, og røysa er oppbygd av disse steinene. De er opptil 

30cm lange. Steinene er godt overgrodd av mose, lav og lyng. Finnes et par skår av noe 

tykk keramikk her. Mål: 2,1x1,8m. Høyde: opptil 40 cm. Orientert NØ-SV. Rundt disse 

gravene kan det være flere graver, men det er vanskelig å si sikkert. Flere steder virker 

steinen tettpakket og lagt.»   

 



 
Kulturminne R81 

 

Da disse er «godt overgrodd» sommerstid og vil være dekket av snø vinterstid vil ikke 

eksisterende løypenett komme i konflikt med disse kulturinteressene. Som illustrert fra utdrag 

i kart ligger minnet over 60m fra løypen.  

 

Etter samtale med Andreas Stångberg (19.09.2018) ved Sametingets avdeling for 

kulturminner, areal og miljø er det en alminnelig oppfattelse om at når snøen har lagt seg og 

kulturminner er dekket av denne vil disse ikke stå i fare for innvirkning fra løypenettet som 

eksisterer i Vardø kommune.  

 

  

1.3.4 Reindrift 

Etter samtale med st.medlem i Reinbeitedistrikt 6, Iver Per Smuk framkommer det at det ikke 

finnes noen særskilte grunnlag for restriksjoner for løypenettet med et unntak. Dette vil bestå i 

stenging av løyper som en konsekvens av dårlige beiteforhold dersom klimaet skulle tilsi at 

dette er aktuelt.  

 



1.3.5 Støy 

Når man skal vurdere hensynet knyttet opp mot støy i forbindelse med løype 1 og avstikker i 

løype 2 vil grunnlaget for dette ligge i støyveilederen fra miljødirektoratet. Løypen følger i 

store deler opparbeidet grusvei, noe som fører til at denne havner inn under kategori 3, «ingen 

grenseverdi». Videre fortsetter løypen inn i nasjonalparken der fritidsbebyggelse er 

fraværende. Det er heller ikke registrert viktige friluftsområder eller aktiviteter som denne 

løypen vil kunne komme i konflikt med vinterstid.  

 
 



 



 
Innenfor en minsteavstand på 60m fra løypen ligger det totalt 16 hytter. Vardø kommune har 

sendt brev til alle hytteeiere som har sin bebyggelse innenfor 360meter fra løypen den 

18.09.2018, så langt har Vardø kommune ikke mottatt noen innsigelser pr 21.11.2018.  

Setter man sammen denne informasjonen med det faktum at løypen følger allerede 

eksisterende vei der hyttene ligger kan man ikke se at hensynet til støy blir brutt og vil heller 

ikke komme i konflikt med andre aktiviteter.  

 

 

 

1.3.6 Sikkerhet  

- Det er ikke registrert noen trafikkfarer på dette strekket. 

- Ved løypekryss mellom løype 1 og 4 skal dette merkes med skilt eller ekstra stikker.   

- Da denne løypen både grenser til og inngår i sin siste del i Varangerhalvøya 

Nasjonalpark har det etter samtale med Geir Østereng blitt rådført om skilting som 

opplyser om dette samt valg av materialer (tre) til stikkene.  



 

1.3.7 Friluftsliv 

Løype 1 med avstikker i løype 2 har et influensområde som strekker seg over flere kartlagte 

friluftsområder. Områdene det her er snakk om er:   

- Komagværstranda Naturreservat  (C)  

- Komagvær hytteområde 2    (C) 

- Perletur Hengbrua     (A) 

- Varangerhalvøya Nasjonalpark 3  (A) 

- Komagelva      (A) 

- Varangerhalvøya Nasjonalpark 1   (C) 

A-områdene som her er nevnt benyttes primært til sommeraktiviteter som fisking, 

observasjoner av dyreliv og turgåing. Komagvær hytteområde benyttes som hytteområde, 

både sommer og vinterstid. Nasjonalparken og Komagværstranda er friområder uten 

tilrettelegning. Med bakgrunn i denne forståelsen kommer ikke løypen i konflikt med andre 

interesser som finnes i de kartlagte områdene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Løype 3 

 
Løype 3 

1.4.1 Beskrivelse av løype 

På sørsida av Komagelva fra riksvegen ved brua, langs vegen ved elva til 50 m overfor Skjærkulpen. 
Denne løypen har ikke tidligere vært kjørt med GPS, dette medfører at også denne har forskjeller fra 
tiltenkt løype og faktisk løype. Bildet med rød påtegning viser faktisk trase.  

 

 

 

 

 



1.4.2 Naturmangfold  

Grunnet denne løypens korte utstrekning vil man ikke kunne se noe spesifikt kjent 

naturmangfold isolert til denne. Selv om det ikke er noen spesifikke vil man trygt kunne anta 

at naturmangfoldet som er gjeldende for resterende løypenett i Komagvær er gjeldende også 

hær og må gis samme vurdering og hensyn. Premissene blir dermed de samme som for løype 

1 med avstikker i løype 2 og løypen kan videreføres uten ytterligere hensyn.   

 

1.4.3 Kulturminner og Kulturmiljø 

Av registrerte kulturinteresser er det registrert et område på nordsiden av elva som er av 

interesse. Fra kulturminnesøk heter det følgende;  

«Område med minst 7 tufter registrert av Peder Birkely i 1994 og en større lokalitet 

avgrenset av Kjersti Dahl i 2006. Tuftene representerer deler av tidligere jakt og 

fangstkultur. De største er ca 3.5 meter i diameter, de minste under 3 meter i 

diameter. Dybde varierer fra 0,10-0,25 meter. Tuftene er forholdsvis runde.» 

 

 
 

Da disse ligger som en forsenkning i lendet og vil med dette være en av de første stedene 

snøfall vil «sette» seg og dermed være best beskytte mot trafikk på toppen av denne. Da 

løypen i tillegg går på andre siden av elven vil ikke denne komme i konflikt med disse 

kulturminnene. Etter samtale med Andreas Stångberg (19.09.2018) ved Sametingets avdeling 

for kulturminner, areal og miljø er det en alminnelig oppfattelse om at når snøen har lagt seg 



og kulturminner er dekket av denne vil disse ikke stå i fare for innvirkning fra løypenettet som 

eksisterer i Vardø kommune 

 

1.4.4 Reindrift  

Etter samtale med st.medlem i Reinbeitedistrikt 6, Iver Per Smuk framkommer det at det ikke 

finnes noen særskilte grunnlag for restriksjoner for løypenettet med et unntak. Dette vil bestå i 

stenging av løyper som en konsekvens av beiteforhold dersom snøfattige år skulle tilsi at dette 

er aktuelt.  

 

 

1.4.5 Støy  

Som kartutdraget illustrerer ligger løypen tett på E75 og følger eksisterende traktorvei og sti, 

noe som gjør at denne også faller inn under kategori 3. Dette medfører at man får samme 

verdi som for løype 1 og 2 «Ingen grenseverdi». Løypens lengde og plassering legger til rette 

for at denne ikke har utstrakt bruk. Løypen kobles heller ikke på noen andre løyper.  

 

 
  

Innenfor en minsteavstand på 60m fra løypen ligger det totalt 9 hytter. Vardø kommune har 

sendt brev til alle hytteeiere som har sin bebyggelse innenfor 360meter fra løypen den 

18.09.2018, så langt har Vardø kommune ikke mottatt noen innsigelser pr 21.11.2018.  

Setter man sammen denne informasjonen med det faktum at løypen følger allerede 

eksisterende traktorvei/sti/E75 der hyttene ligger kan man ikke se at hensynet til støy blir brutt 

og vil heller ikke komme i konflikt med andre aktiviteter.  



1.4.6 Sikkerhet  

- Det er ikke registrert noen farer på denne løypen  

- Da denne løypen bare fungerer som en hytteløype er det være tilstrekkelig med stikker 

i kryss for å markere løypens slutt.  

 

1.4.7 Friluftsliv  

Løype 3 har et influensområde som strekker seg over flere kartlagte friluftsområder. 

Områdene det her er snakk om er:   

- Komagværstranda Naturreservat  (C)  

- Komagvær hytteområde 1    (C) 

Dette er områder som primært benyttes til fisking og observasjon av fugler sommerstid. 

Hyttelivet er utstrakt sommer og vinterstid der løypen er eneste framkomstvei til hyttene om 

vinteren og grusvei om sommeren. Løypen vil med dette ikke komme i konflikt med allerede 

eksisterende friluftsområder eller aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Løype 4 

 
Løype 4 og løype 5 som avstikker 

1.5.1 Beskrivelse av løype 

Løype 4 går langs nordsiden av Komagelva og følger en opparbeidet vei fra riksvegen opp til 

Langrabben. Løypen krysser elven ved Olakulpen hvor den igjen tilslutter seg en opparbeidet 

vei og løype nr.1. Fra løype 4, er det en forgreining/avstikker ned til hytteområdet ved 

Leirbakken. Denne avstikkeren er for klarhetsskyld navngitt løype nummer 5. 

For løype 4 finnes det avvik fra tiltenkt og faktisk løype. Avviket består av en forgrening som 

går ned til hytteområdet ved Tarraskargo som illustrert her med rød markering. Etter samtale 

med hytteeiere i området er kommunen opplyst om at denne avstikkeren ikke har noen 

løypenummer, Derfor foreslås det at denne avstikkeren merkes løype 6.  



 

 

1.5.2 Naturmangfold 

Kjent naturmangfold fra Miljødirektoratet og Artsdatabanken:   

Lirype Gråsisik Sædgås Lappspove  Fjellvåk  

Sandsvale Fiskemåke Tyvjo    

 

Løype 4 kommer tett på det resterende løypenettet i Komagvær og naturmangfoldet som er 

gjeldende for et samlet løypenett må antas å være gjeldende også hær. Dette vil gi samme 

premisser knyttet til vurdering og hensyn som skal utvises for løype 4 som for løype 1 med 

avstikker i løype 2. Konklusjonen vil gjennom dette også bli den samme, løypen kan 

videreføres uten ytterligere hensyn og tiltak. 



1.5.3 Kulturminner og Kulturmiljø 

Før løypen tilslutter seg løype 6 ved Europaveien kommer denne i nærhet av Komagfloget 

som man opprinnelig trodde var en steingrav, denne har i senere tid blitt vurdert til en 

naturlig steinformasjon og dermed ikke lengere fredet, ref ; Kulturminne 28272-1.  

 

Komagfloget skyterstilling, en skyterstilling fra krigen som ikke er fredet jamfør krigsminne 

28273-1, ligger i nærhet av denne løypen. Da dette kulturminnet framstår som en forsenkning 

i lendet vil denne bli tildekket av snøfall. Sammenstiller man dette med gitt status som ikke 

fredet vil man se at dette minnet ikke blir sjenert av eksisterende løypenett.  

1.5.4 Reindrift  

Etter samtale med st.medlem i Reinbeitedistrikt 6, Iver Per Smuk framkommer det at det ikke 

finnes noen særskilte grunnlag for restriksjoner for løypenettet med et unntak. Dette vil bestå 

i stenging av løyper som en konsekvens av beiteforhold dersom snøfattige år skulle tilsi at 

dette er aktuelt.  

 



1.5.5 Støy  

Når man skal vurdere hensynet knyttet opp mot støy i forbindelse med løype 4 og 5 vil 

grunnlaget for dette ligge i støyveilederen fra miljødirektoratet. Løypen følger i store deler 

opparbeidet grusvei, noe som fører til at denne havner inn under kategori 3, «ingen 

grenseverdi». Området der løypen ikke følger allerede opparbeidet grusvei finnes heller ikke 

noen fritidsbebyggelse.  

 

 
 

Innenfor en minsteavstand på 60m fra løypen ligger det totalt 13 hytter. Vardø kommune har 

sendt brev til alle hytteeiere som har sin bebyggelse innenfor 360meter fra løypen den 

18.09.2018, så langt har Vardø kommune ikke mottatt noen innsigelser pr 21.11.2018.  

Setter man sammen denne informasjonen med det faktum at løypen følger allerede 

eksisterende vei der hyttene ligger kan man ikke se at hensynet til støy blir brutt og vil heller 

ikke komme i konflikt med andre aktiviteter.  

 



 

 

1.5.6 Sikkerhet 

- Det er ikke registrert noen trafikkfarer ved dette strekket.  

- Ved inngangen til løype 1 må dette markeres med skilt eller ekstra stikker.  

- I enden av forgreiningen ned til Tarraskargo markerer stikker i kryss løypens slutt.  

- Ved løype 5 markerer stikker i kryss løypens slutt.  

 

1.5.7 Friluftsliv 

Løype 4 med avstikker i løype 5 har et influensområde som strekker seg over flere kartlagte 

friluftsområder. Områdene det her er snakk om er:  

- Komagvær hytteområde 2   (C)  

- Komagelva     (A)  

- Komagvær hytteområde 3   (C) 

Dette er områder som primært benyttes til fisking og observasjoner av fugler sommerstid. 

Hyttelivet er utstrakt både sommer og vinterstid der løypen er eneste framkomstvei til hyttene 

om vinteren og grusvei om sommeren. Løypen vil med dette ikke komme i konflikt med 

allerede eksisterende friluftsområder eller aktiviteter.  

 

 

 

 

 



1.6 Løype 6 

 
Løype 6 

1.6.1 Beskrivelse av løype  

Løype 6 strekker seg fra løype 4 i Komagvær, langs Riksvei 75 til Kiberg brøytestasjon.  

Også på denne løypen finnes det avvik fra tiltenkt løype og faktisk eksisterende løype. Dette 

som et resultat av henvendelse fra gårdseiere, da særlig området over Kramvik og Indre 

Kiberg. Kartutdrag med rød påtegning viser faktisk løype.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.2 Naturmangfold 

Kjent naturmangfold som finnes langs dette strekket hentet fra Miljødirektoratet og 

Artsdatabanken:   

Praktærfugl  Stellerand Havørn Fjellvåk  Havelle Brushane Gulnebblom 

Ærfugl Svartand Tyvjo Lirype Stjertand Oter Alke  

Dvergfalk Lappspurv Bergirisk Polarsisik Heipiplerke Gråsisik Lomvi  

Gråtrost Blåstrupe Jordugle Sædgås Sjøorre Lappspove Steinvender 

Polarlomvi Svarthalespove Lappfiskand Sivspurv Stjertand Knekkand Anser fabalis 

rossicus 

Russegras Tranestarr Fjellkvein Dvergbjørk Bleiksøte Trefingerurt Rypebunke 

Lappmjelt Snauarve Ulliver     

 

Som nevnt tidligere i løype 1 med avstikker i løype 2 er det en vanlig oppfattelse at når snøen 

har lagt seg vil plantelivet ligge under denne og være skjermet. Heller trengs det ikke utvises 

et større hensyn mot fugler da disse ikke overvintrer i området og de som gjør dette trekker 

helt ut mot kysten. Den delen av naturmangfoldet (oter) som da må utvises ekstra hensyn i en 

slik revidering av løypenett har ikke faste lokasjoner langs traseen. 

 

 

1.6.3 Kulturminner og Kulturmiljø  

Da dette er et langt strekk med løype faller det naturlig at det er flere kulturminner langs 

dette strekket.  

- Trollbukta, «Kulturlandskapstype: Utmark. Sjøsamisk bruksområde. Fornminne: 

Gammetuft, rektangulær, 6 x 4 m, synliggjøres av svak forsenkning med antydning av 

voll i den sørsørvestlige veggen.».  



 

- Da dette minnet blir naturlig tildekket av snøfall vil ikke løypen komme i konflikt med 

denne. Løypen krysser heller ikke selve minnet men går på sørsiden av dette. 

 

- Mikkelhiet, «Kulturlandskapstype: Sjøsamisk bruksområde. Et 30 x 20 m stort område 

NØ for rød hytte: Fornminne 1-3: Gammetufter (R8).».  

 

 
 



- Dette kulturminnet kommer innenfor løypens influensområde når det kommer til støy. 

Selve løypen ligger ved veien og ikke ved hytten og dermed minimeres risikoen for 

skade på dette minnet. 

 

- Smellrorbergan, «R8, K10: Steinalder tuft, rektangulær 5x4 m ytre mål, 3x2 m indre 

mål, orientert N-S. Trolig av Nyelv type. Ligger på en kraftig strandvoll 22-24 moh. 6 m 

V for K10, ligger K11: grop m/bred voll rundt.».  

 

 

- Dette kulturminnet kommer innenfor løypas influensområde men ikke i selve løypen. 

Tiltak for å verne kulturminnet iverksettes, synliggjøres i terrenget gjennom ekstra 

stikker vinterstid.  

 

- Svartnesbukta, «Kulturlandskapstype: Utmark. Sjøsamisk bruksområde. Fornminne: 

Steingrop, oval 5 x 4 m, dybde 1 m, i omkretsen 0,5 m høg, 1 m bred voll. Gropa er 

orientert i NNØ/SSV-retning.».  

 



 
 

- Selv om dette kulturminnet framkommer som en grop i lendet og vil bli tildekket av 

snø ligger denne fortsatt innenfor løypens influensområde. Tiltak for bevaring av dette 

minnet forekommer med ekstra stikker for å bevisstgjøre brukere av løypen.  

 

- Grunnesbukta, «R11: 2 steinaldertufter på kraftig rullesteinsvoll 22-24 moh. N for 

rullesteinsvollen 2 groper. Kan være mulige gjemmer. Lengst V og på rullesteinsvollen; 

K19: Tuft, synliggjøres av en vag rydda flate i rullesteinsvollen.».  

 



 

 

- Kulturminnet ligger innenfor løypas influensområde men ikke i umiddelbar nærhet. 

Tiltak for vern av minnet iverksettes med stikker for å synliggjøre dette vinterstid.  

 

- Ytre Kiberg, «Grav, trolig samisk jernalder. S-enden av flyvesand"tak", på en ganske 

liten bakke, oppfor (=N for) myr der kjørespor vises som kraftige søkk. Graven ligger i S-

hellingen av bakken, og der er en liten ujevn slette med sand, som kan se ut som den 

var lagt på for en del år siden. etter hva finneren Trygve Eriksen, Ytre Kiberg, forteller 

ble han vist graven som guttunge (for 50 - 60 år siden). Skjelettet må ha ligget et 

stykke nede i jorda. Det lå enhaug med rund stein oppå den ovale graven. Han vet ikke 

om skjelettet fremdeles ligger der. Graven er påvist av Trygve Eriksen.». 

 

 



 
 

-  Dette kulturminnet kommer innenfor løypas influensområde men ikke i umiddelbar 

nærhet. Minnet ligger i inngjerdet område og ingen ekstra tiltak er nødvendige for 

bevaringen av dette.  

 

Konklusjon med henhold til kulturminner og kulturmiljø; Løypen kan videreføres dersom 

tiltak nevnt over iverksettes for å sikre at løypen ikke kommer i konflikt med nevnte minner. 

Etter samtale med Andreas Stångberg (19.09.2018) ved Sametingets avdeling for 

kulturminner, areal og miljø er det en alminnelig oppfattelse om at når snøen har lagt seg og 

kulturminner er dekket av denne vil disse ikke stå i fare for innvirkning fra løypenettet som 

eksisterer i Vardø kommune.  

 

1.6.4 Reindrift  

Etter samtale med st.medlem i Reinbeitedistrikt 6, Iver Per Smuk framkommer det at det ikke 

finnes noen særskilte grunnlag for restriksjoner for løypenettet med et unntak. Dette vil bestå i 

stenging av løyper som en konsekvens av beiteforhold dersom snøfattige år skulle tilsi at dette 

er aktuelt. 

  



1.6.5 Støy 

Når man skal vurdere hensynet knyttet opp mot støy i forbindelse med løype 6 vil grunnlaget 

for dette ligge i støyveilederen fra miljødirektoratet. Løypen følger i store deler E75 med 

unntak når man kommer inn mot Kramvik og Indre Kiberg. Derfra trekkes løypen opp fra E75 

og følger kraftlinjen mot Olskarvatnet der den dreier ned mot Kiberg brøytestasjon. Dette 

medfører at løypen i store deler går langs eksisterende støykilde og faller inn under kategori 3 

«Ingen grenseverdi». Strekket som går opp fra E75 ved Kramvik til Kiberg brøytestation 

kommer i kontakt med noen bebyggelse. Denne bebyggelsen er i hovedsak lokalisert i Kiberg 

og gjennom dette omsluttet av veinettet.  

 

Innenfor en minsteavstand på 60m fra løypen ligger det totalt 10 hytter. Vardø kommune har 

sendt brev til alle hytteeiere som har sin bebyggelse innenfor 360meter fra løypen den 

18.09.2018, så langt har Vardø kommune ikke mottatt noen innsigelser pr 21.11.2018.  

Setter man sammen denne informasjonen med det faktum at løypen følger allerede 

eksisterende vei der hyttene ligger kan man ikke se at hensynet til støy blir brutt og vil heller 

ikke komme i konflikt med andre aktiviteter.  

 

 

1.6.6 Sikkerhet 

Det er ikke registrert noen trafikkfarer på dette strekket.  

 

1.6.7 Friluftsliv 

Løype 6 har et influensområde som strekker seg over flere kartlagte friluftsområder men 

hoveddelen av denne ligger i et ikke registrert friluftsområde. De kartlagte områdene det her 

er snakk om er:  

- Komagvær hytteområde 3    (C) 

- Perletur Storvarden     (A)  

Det resterende området løypen går i er ikke kartlagt da dette består av utbygde områder som 

inneholder steinbrudd, Europavei og kraftlinjer. Området Perletur Storvarden er kategorisert 

som et svært viktig friluftsområde sommerstid og gjennom dette kommer ikke løypen i 

konflikt med allerede tilknyttede frilufts verdier.  



1.7 Løype 7 

 
Løype 7 

1.7.1 Beskrivelse av løype 

På løype 7 er det avvik fra faktisk løype og tidligere planlagt løype. Rød markering viser den 

faktiske løypen mens svart linje viser tidligere planlagt løype. Løype 7 strekker seg fra 

parkeringsplass ved vegvesenet og fra Partisanmuseet i Kiberg før disse sammenflettes i øvre 

del av Kibergselva. Videre går den mot Domshøgdan hvor denne har en avstikker mot 



hjelpekorpsets hytte. Fra Skinnstakkvatna går denne ned mot crossbanen og følger herfra 

Europaveien videre ned mot Svartnes og løype 8.  

 

 

1.7.2 Naturmangfold 

Kjente arter hentet fra miljødirektoratet 

Stellerand Brushane Gulnebblom Polarlomvi Sjøorre Jordugle Dvergfalk 

Havelle Tyvjo Praktærfugl Bergririsk Oter Lunde Lappfiskand 

Svartand Fjellvåk Lappspurv Havørn Blåstrupe Gråtrost Gulnebblom 

Lomvi Ærfugl Gråsisik Heipipilerke Krykkje Alke Lappspove 

Sædgås Lappiplerke Svartbak Bergirisk Blankstarr Sibirkoll Sumpsoleie 

Våråkersopp Pomorstjerne- 

blom 

     

 

For denne løypen ser man de samme premisser som for løype 6 og løype 7 kan videreføres 

uten ytterligere hensyn og tiltak.  

 

1.7.3 Kulturminner og Kulturmiljø 

 

- Svenskemyra, «Ca 1922 fant Johannes Lairo (senere Paulsen), Ytre Kiberg (avdød), en 

spydspiss under torvtaking i denne myra. Sønnen Oscar Paulsen, Ytre Kiberg sier han 

var med da funnet ble gjort. Mener spydspissen ble funnet 50 - 60 cm nede i myra og 

omtrent midt på den. Tror den var 10 - 12 cm lang. Husker ikke materialet. I brev fra 

Einar Eriksen, Indre Kiberg heter det at Lairo "skulle ha solgt dette sit fund til en person 

der paa stedet (Kiberg) for 5 kr". Sønnen mener det ikke er tilfelle, men at den ble solgt 

enten til VArdøhus Museum eller til Tromsø Museum for 5 kr.».  



 
 

- Området har pr.13.09.2018 ikke status som vernet. Funnet som er beskrevet over ble 

gjort under bakkens overflate, når denne så er snødekt vil ikke løypen komme i 

konflikt med eventuelle kulturminner som kan finnes der.   

 

- Kroklia, «Aktivitetsområde med två konsentrasjoner. Främst ljusa kvartsitavslag men 

även en del chert samt en kärna i ljus kvartsit.».  



 
 

 

 

- Det er uvisst hva dette området inneholder men som et ekstra hensyn legges 

løypen utenfor dette feltet.  

 

Etter samtale med Andreas Stångberg (19.09.2018) ved Sametingets avdeling for 

kulturminner, areal og miljø er det en alminnelig oppfattelse om at når snøen har lagt seg og 

kulturminner er dekket av denne vil disse ikke stå i fare for innvirkning fra løypenettet som 

eksisterer i Vardø kommune. 

 

1.7.4 Reindrift  

Etter samtale med st.medlem i Reinbeitedistrikt 6, Iver Per Smuk framkommer det at det ikke 

finnes noen særskilte grunnlag for restriksjoner for løypenettet med et unntak. Dette vil bestå i 



stenging av løyper som en konsekvens av beiteforhold dersom snøfattige år skulle tilsi at dette 

er aktuelt.  

 

1.7.5 Støy  

Når man skal vurdere hensynet knyttet opp mot støy i forbindelse med løype 7 vil grunnlaget 

for dette ligge i støyveilederen fra miljødirektoratet . Hovedtyngden av løypen ligger trukket 

opp i terrenget og bort fra Europaveien etter henvendelse fra Politiet.  

 

Innenfor en minsteavstand på 60m fra løypen der denne er tilknyttet vei og 360 der denne går 

over fjellet ligger det totalt 6 hytter. Vardø kommune har sendt brev til alle hytteeiere som har 

sin bebyggelse innenfor 360meter fra løypen den 18.09.2018, så langt har Vardø kommune 

ikke mottatt noen innsigelser pr 21.11.2018. Setter man sammen denne informasjonen med 

det faktum at løypen følger allerede eksisterende vei der hyttene ligger kan man ikke se at 

hensynet til støy blir brutt og vil heller ikke komme i konflikt med andre aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

1.7.6 Sikkerhet 

- På løype 7 har det blitt gjort sikkerhetstiltak etter henvendelse fra Politiet. Da den 
opprinnelige løypen fulgte E75 fryktet man at det ville oppstå kappkjøring mellom 
bilister og snøscooterførere. Dermed ble løypen lagt om innover i terrenget som vist 
her med rød markering.  

- Kryssing av vei i Kiberg ved partisanmuseet skjer under brulagt vei så dette vil ikke 
trenge ekstra oppmerksomhet. Fra løypestart ved vegvesenet vil det være seg fornuftig 
med ekstra stikker for tydelig å markere hvor løypen begynner.     
     

1.7.7 Friluftsliv 

Løype 7 har et influensområde som strekker seg over flere kartlagte friluftsområder men 

hoveddelen av denne ligge i et ikke registrert friluftsområde. De kartlagte områdene det her er 

snakk om er:  

- Oksevasshøgda, Falkefloget og  (C) 

Storvarden Naturområde  



- Perletur Fosselva    (A) 

- Svartnes hytteområde   (C) 

Det resterende området løypen går i er ikke kartlagt da dette består av utbygde områder som 

inneholder Europavei og kraftlinjer. Område Perletur Fosselva er kartlagt som et svært viktig 

friluftsområde sommerstid og gjennom dette kommer ikke løypen i konflikt med allerede 

tilknyttede verdier som tilhører friluftsaktiviteter i området.   

    

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8  Løype 8 

 
Løype 8 

1.8.1 Beskrivelse av løype 

Fra oppstillingsplass ved ØFAS og Storsandhaugen følger løypen opparbeidet vei mot 
Skyttarelva hvor den greiner av inn mot Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat hvor 
den så tilslutter seg riksvei 341. Denne følger så riksveien helt til Seglodden og Båtsfjord 
kommune. Dette medfører også at løypen kommer inn i Persfjorden-Syltefjorden 
landskapsvernområde via nevnte riksvei.  

1.8.2 Naturmangfold 

 
Kjent naturmangfold hentet fra Miljødirektoratet og Artsdatabanken:  

Stjertand   Bergand Sædgås Ærfugl Havelle Tyvjo Hettemåke 
Makrellterne Fiskemåke Krykkje Alke Toppskarv Heipiplerke Lomvi 
Lappspurv Svartand Havørn Oter Dvergfalk Stjertand Polarlomvi 
Lunde Hettemåke Teist Sjøorre Praktærfugl Svarthalespove Temmincksnipe 
Fjellvåk Blåstrupe Sædgås Brushane  Vandrefalk Svartbak Dvergmåke 
Havørn Jordugle Lunde Sanglerke Toppskarv Makrellterne Stellerand 
Dvergsnipe Sandsvale Gråtrost   Heipiplerke Fjellvåk 
Gulnebblom     Lappiplerke Anser fabalis 

rossicus 
  
Når det kommer til plantevekster er ikke disse tatt med i denne listen fordi løypen ligger på 
asfaltert vei. Dermed vil ikke ferdsel på snødekt vei kunne skade dette plantelivet. I det 
strekket som går i terrenget er det heller ikke noen observasjoner av plantevekster. Av 
dyrelivet er det observert oter i tilknytning til løypen men ikke registrert noen faste 
lokasjoner. Etter samtale med Yngve Nilsen i Norsk Ornitologisk Forening (19.09.2018) vil 
det ikke være særlige hensyn som må føres mot den delen av naturmangfoldet som inneholder 
fugler. Så lenge snøen er liggende er det svært få av disse som overvintrer i dette området og 



de som gjør dette trekker ut mot kysten. Setter man denne informasjonen i en 
helhetsvurdering vil ikke scootertrafikk i allerede etablert løype være til hinder for det 
mangfoldet som finnes i området.  
 
 
 
1.8.3 Kulturminner og Kulturmiljø  

- Østerelven, «Fornminne 1: Gammetuft, sirkelformet og rektangulær, godt markert, 

gressbevokst, jord/torv - rund del 3,7 m ytterdiameter med voll 0,5 m bred - 0,6 m høy, 

rektangulær del 5,30 m x 3,0 m med voll 0,5 m bred og 0,6 høy. M.a.o. tuften er delt i 

to. Fornminne 2: Gammetuft, ant. fra jernalderen, rund, dårlig markert, gressbevokst, 

uskadet, diameter 3,5 m - ingen voll. Tuften sees som steiner lagt i sirkelform, jevnt 

med jorda. Fornminne 3: Gjerde med 2 sider i vinkel mot hverandre, steingjerde med 

torv på oversiden. Gjerde er 50 m Ø-V og 40 m N-S. Hjørnet av gjerdet vises ikke. 

Gjerdet er ca 0,6 m høyt. Fornminne 4: Trekantet forhøyning i terrenget, tuft?, ant. fra 

1700-1800tallet, gressbevokst, torvbelagt, side 4 m i vinkel mot side 6 m, urørt. Voll 

0,5 - 0,5 m bred. Fornminne 5: Tuft eller grav. En 1 m dyp grop med enliten voll rundt, 

ligger godt synlig på bakkekanten, nesten i hjørnet av registrering (R10 fornminne 3), 

(steingjerde). Gropa er 4 m i diameter. Tykt gress vokser inni gropa. Gropa er for det 

meste av torv, men noen steiner finns her og der. Vollen som er rundt er ca 1 m bred. 

Fornminne 6: Gammetuft, rektangulær, 2-delt, gressbevokst. Torvvoll finnes rundt i 

firkant. Dårlig markert. Tuften måler 4 x 9 m og er gressbevokst. Fornminne 7: Hustuft, 

nyere tid, rektangulær med vindfang. Gressbevokst. ..... av stein og torv, 4 x 3 m, godt 

markert. Vindfabget er mer nedrevet enn selve tufta. Tufteveggene er ca 30 cm høy». 



 
-  Kulturminnet ligger i løypens influensområde men ikke i selve løypa. Løypen følger 

Riksveien og skilt for å markere fredet grunn benyttes for å synliggjøre dette minnet 

vinterstid.  

 

Reinkalvvika, «Kulturlandskapstype: Utmark i sjøsamisk bruksområde. Mellom lille og store 

Reinkalvvik, like v for veien og N for Reinkalvelva: Fornminne: Tuft, rektangulær hustuft, 

orientert N-S, voller på V- og N-sida.». 



 

-  Kulturminnet befinner seg innenfor løypas influensområde for støy men ikke i 

umiddelbar nærhet. Minnet befinner seg innenfor rastegrensen. Da tufter gjerne 

framkommer som en grop i lendet kan disse være vanskelige å se, særlig på snødekt 

mark. Derfor benytter man seg av prinsippet om «føre var» og området merkes med 

stikker i kryss.  

 

Etter samtale med Andreas Stångberg (19.09.2018) ved Sametingets avdeling for 

kulturminner, areal og miljø er det en alminnelig oppfattelse om at når snøen har lagt seg og 

kulturminner er dekket av denne vil disse ikke stå i fare for innvirkning fra løypenettet som 

eksisterer i Vardø kommune 

 

 

 

 

 



1.8.4 Reindrift  

Etter samtale med st.medlem i Reinbeitedistrikt 6, Iver Per Smuk framkommer det at det ikke 

finnes noen særskilte grunnlag for restriksjoner for løypenettet med et unntak. Dette vil bestå i 

stenging av løyper som en konsekvens av beiteforhold dersom snøfattige år skulle tilsi at dette 

er aktuelt.  

 

1.8.5 Støy 

Når man skal vurdere hensynet knyttet opp mot støy i forbindelse med løype 8 vil grunnlaget 

for dette ligge i støyveilederen fra miljødirektoratet. Løypen følger i store deler vinterstengt 

Fylkesvei og grusvei med unntak for strekket mellom Sikhaugen og Kistnåvvatnet. Dette 

medfører at løypen havner under kategorien 3, «Ingen grenseverdi».  

 

Innenfor en minsteavstand på 60m fra løypen ligger det totalt 37 hytter. Vardø kommune har 

sendt brev til alle hytteeiere som har sin bebyggelse innenfor 360meter fra løypen den 

18.09.2018, så langt har Vardø kommune ikke mottatt noen innsigelser pr 21.11.2018.  

Setter man sammen denne informasjonen med det faktum at løypen følger allerede 

eksisterende vei der hyttene ligger kan man ikke se at hensynet til støy blir brutt og vil heller 

ikke komme i konflikt med andre aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8.6 Sikkerhet 

- På løype 8 er det behov for sikkerhetstiltak, særlig i området rundt løypas start. Her 

forekommer det kryssing av vei og dette skal markeres slik at både bilister og 

snøscooterførere er observante på dette.  

- Løypen kommer også i nærheten av et utløpsområde for snøskred ytterst mot 

Seglodden. Da denne delen av løypen i hovedsak benyttes til kjøring når det ikke er 

tilstrekkelig med snø på fjellet vil dette medføre mindre trafikk på dette strekket 

utover vinteren. Selv om dette er tilfellet bør ettersyn ved store snøfall iverksettes. 

Gjennom NVE sine sider påpekes det at dette er skred i bratt terreng og ikke snøskred. 

Skilting med informasjon om aktsomhetsommråde bør forekomme før og etter dette 

strekket.  

 

 

1.8.7 Friluftsliv 

Løype 8 har et influensområde som strekker seg over flere kartlagte friluftsområder. Løypen 

ligger også i områder som ikke er kartlagte. De kartlagte områdene det her er snakk om er: 

- Grøhøgdmyra      (C) 

- Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat   (C) 

- Perletur Blodskyttodden og Kavringen   (A) 

- Prestnæringen      (C) 

- Persfjord hytteområde 1, 2 og 3   (C) 

- Næringselva      (C) 

Det resterende området løypen går i er ikke kartlagt da dette består av utbygde områder 

bestående av veinett. Friluftsaktivitetene som er knyttet til disse forskjellige områdene er stort 

sett forbundet med sommeraktiviteter (fiske, naturvandring og observasjon av et rikt fugleliv) 

med unntak av hytteområdene, disse har utstrakt bruk når løypen åpnes for sesongen. Løypen 

ligger på selve Riksveien og vil gjennom dette ikke komme i konflikt med noen av disse 

nevnte aktivitetene eller områdene.  

 

 

 

 



1.9 Løype 9 

 
Løype 9 

1.9.1 Beskrivelse av løype  

Fra løype 8 ved Godkeila i sørlig retning til enden av Langvannet, over vannet og inn på 
løype 10 på Langvasshøgda.  

1.9.2 Naturmangfold 

Det er ingen observerte, heller ingen kjente dyrearter som holder til langs denne løypen. Av 

plantevekster finner man fra Artsdatabanken:  

Rabbesiv  Slirestarr Dverggråurt Bekkesildre Reinrose 

Nikkevintergrønn Snøveronika Rynkevier Dvergsoleie Ballblom 



Knoppsildre Fjellpryd Brearve Blålyng Buefrylte 

Stor åkersnelle     

 

Alle disse nevnte plantevekstene er livskraftige og legger man til at ferdsel vil kun foregå på 

snødekt mark vil ikke denne stå i fare for å ha negative innvirkninger på disse.  

1.9.3 Kulturminner og Kulturmiljø  

Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø.  

1.9.4 Reindrift  

Etter samtale med st.medlem i Reinbeitedistrikt 6, Iver Per Smuk framkommer det at det ikke 

finnes noen særskilte grunnlag for restriksjoner for løypenettet med et unntak. Dette vil bestå i 

stenging av løyper som en konsekvens av beiteforhold dersom snøfattige år skulle tilsi at dette 

er aktuelt.  

 

1.9.5 Støy 

Løype 9 ligger som en bindeløype mellom løype 8 og 9. Der andre løyper følger opparbeidede 

veier ligger denne i sin helhet i terrenget. Området denne går i er kartlagt som et C-område og 

det ligger noen hytter i nærheten av denne. Derfor velges kategori 2 hvor man får «60db som 

grenseverdi». Løypen starter ved Fylkesveien og nærliggende hytter her ligger under kategori 

3. Nærmeste hytte som ikke er i tilknytning til Fylkesveien ligger omlag 195 meter fra løypen 

og kommer med dette et godt stykke utenfor buffer for støy.  

 

Innenfor en minsteavstand på 60m fra løypen ligger det totalt 6 hytter. Vardø kommune har 

sendt brev til alle hytteeiere som har sin bebyggelse innenfor 360meter fra løypen den 

18.09.2018, så langt har Vardø kommune ikke mottatt noen innsigelser pr 21.11.2018.  

Setter man sammen denne informasjonen med det faktum at løypen følger allerede 

eksisterende vei der hyttene ligger kan man ikke se at hensynet til støy blir brutt og vil heller 

ikke komme i konflikt med andre aktiviteter.  

 

 

1.9.6 Sikkerhet 

- Der et ikke registrert noen farer ved dette strekket.  

- Det er ikke registrert snøskredfare langs denne løypen. 



- Ved Synnavindsbekken markeres utfarten til løype 9 med skilt eller stikker i kryss, det 

samme gjelder for møtepunktet ved løype 10.  

1.9.7 Friluftsliv 

Løype 9 har et influensområde som strekker seg over flere kartlagte friluftsområder. 

Områdene det her er snakk om er:  

- Persfjord hytteområde 1    (C) 

- Mellomfjellet og Grøhøgda naturområde  (C) 

- Perletur Langvannet     (A) 

Som nevnt for de kartlagte områdene i tilknytning til løype 8 finnes det en utstrakt bruk av 

hytteområdet, også vinterstid når løypen åpnes for sesongen. Når det kommer til de resterende 

feltene benyttes også området Mellomfjellet og Grøhøgda til fisking, sommer som vinter. 

Perletur Langvannet er ikke i aktivitet vinterstid. Gjennom dette kommer ikke løypen i 

konflikt med allerede tilknyttede verdier som tilhører friluftsaktiviteter i området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.10 Løype 10 

 
Løype 10 

1.10.1 Beskrivelse av løype  

Løype 10 starter fra løype 8 ved skytterelva. Videre i vestlig retning forbi sørsida av 
Grøhøgda og Mellomfjellet, i nordvestlig retning mot Trolldalen ned denne langs Østerelva til 
Persfjord hvor den følger fylkesvegen. Fra Persfjord opp Vesterelvdalen via Hesteskoen, over 
fjellet mot Finnvika til kommunegrensa mot Båtsfjord hvor den møter løypa derfra ved 
Segelkollfjellet. 

1.10.2 Naturmangfold 

Kjent naturmangfold som finnes langs dette strekket hentet fra Miljødirektoratet og 

Artsdatabanken:  

 

Fiskemåke Jordugle Havelle Svartand Stjertand Teist 

Lunde Lappspurv Sædgås Sandsvale Svarthalespove Svartbak 

Hettemåke Krykkje Havørn Makrellterne Temmincksnipe Ærfugl 

Bergand Fjellvåk Blåstrupe Gråtrost Dvergfalk Heipiplerke 

Dvergsnipe Oter Lomvi Dvergmåke Brushane Polarlomvi 

Sjøorre Toppskarv Fjellvåk Stellerand Makrellterne Heipiplerke 

Tyvjo Gulnebblom Toppskarv Vandrefalk Lappiplerke Praktærfugl 

Alke   Sanglerke Anser fabalis 

rossicus 

 

Fjelløyentrøst Svarttopp Fjellbjørk Fjellhvitkurle Finnmarkssvineblom Fjellkattefot 

Knollmose Putesigd Strandkjeks Blålyng Krølltustmose Snauarve 

Bleiksøte Tuesildre Molte Rynkevier Fjellveronika Bleikmyklegg 

Fjelltistel Setermjelt Lappmjelt Kalkarve Finnmarkssiv Dvergbjørk 

Blankstarr Jervrapp Tuearve Tranestarr Myrtevier Normansnøkleblom 

Smalstarr Fjellkvein Rundstarr Lappvier Tromsmarikåpe Fjellstjerneblom 



Nyremarikåpe Buttklokkemose Slirestarr Rypebær Fjellfagermose Praktflik 

Rabbesiv Fjellbakkestjerne Fjellgullris Greplyng Norsk vintergrønn Setersyre 

Rypestarr Fjell-lusegras Østersurt Fjelltistel Rundgittermose  

Bergveronika      

 

Etter samtale med Yngve Nilsen i Norsk Ornitologisk Forening (19.09.2018) vil det ikke være særlige 

hensyn som må føres mot den delen av naturmangfoldet som inneholder fugler. Så lenge snøen er 

liggende er det svært få av disse som overvintrer i dette området og de som gjør dette trekker ut mot 

kysten. Ved denne løypen er det utvist særlig hensyn til sensitive arter. Etter samtale med Anders 

Tandberg ved fylkesmannens kontor er det en vanlig oppfattelse at når snøen har lagt seg vil 

plantelivet ligge under denne og dermed være skjermet. Dette medfører at motorferdsel på snødekt 

mark ikke står i fare for å komme i konflikt med disse. 

 

1.10.3 Kulturminner og Kulturmiljø 

For løype 10 er det registrert følgende minner som må vises hensyn.  

- Østerelva, «Kulturlandskapstype: Utmark i sjøsamisk bruksområde. 200-300 m N for 

R1 (eget skjema), 100 m Ø for elva: Fornminne 1-3: Tre kjøttegjmmer/geadgeborra 

(R2-R4), avtegnet som tre groper, diameter fra 0,5 - 1 m.». 

- Østerelva, «Kulturlandskapstype: Utmark i sjøsamisk bruksområde. 1200 m S for brua 

over Østerelva, 70 m Ø for elvebredden: Fornminne: Torvuttak (R1).» 



 
 

Begge kulturminnene kommer innenfor løypens influensområde når det kommer til støy. 

Løypen følger elven nedover helt til munningen noe som medfører at denne ikke risikerer 

kontakt med kulturminnene og er dermed ikke til belastning for disse. Etter samtale med 

Andreas Stångberg (19.09.2018) ved Sametingets avdeling for kulturminner, areal og miljø er 

det en alminnelig oppfattelse om at når snøen har lagt seg og kulturminner er dekket av 

denne vil disse ikke stå i fare for innvirkning fra løypenettet som eksisterer i Vardø kommune 

 

 

1.10.4 Reindrift  

Etter samtale med st.medlem i Reinbeitedistrikt 6, Iver Per Smuk framkommer det at det ikke 

finnes noen særskilte grunnlag for restriksjoner for løypenettet med et unntak. Dette vil bestå i 

stenging av løyper som en konsekvens av beiteforhold dersom snøfattige år skulle tilsi at dette 

er aktuelt.  

 

1.10.5 Støy  

Løype 10 er en av de mest trafikkerte løypene i kommunen. Delvis fordi denne er enkleste vei 

til hytteområdene i Persfjord og fordi denne når til hyttefelt som befinner seg utenfor 

kommunens grenser. Selve traseen for løypen ligger hovedsakelig i terrenget med et lite 



stykke på Fylkesveien i Persfjord. De kartlagte friluftsområdene denne går i er klassifisert 

som C-områder noe som gir støyveilederens katergori 2 «60DB som grenseverdi». Dette gir 

en minsteavstand på 60m fra bebyggelse. I tilknytning til løype 10 ligger 11 hytter innenfor en 

360m grense der den nærmeste ligger omlag 14m fra løypen og 11m Fylkesveien.  

 

Innenfor en minsteavstand på 60m fra løypen ligger det totalt 11 hytter. Vardø kommune har 

sendt brev til alle hytteeiere som har sin bebyggelse innenfor 360meter fra løypen den 

18.09.2018, så langt har Vardø kommune ikke mottatt noen innsigelser pr 21.11.2018.  

Setter man sammen denne informasjonen med det faktum at løypen følger allerede 

eksisterende vei der hyttene ligger kan man ikke se at hensynet til støy blir brutt og vil heller 

ikke komme i konflikt med andre aktiviteter.  

 

1.10.6 Sikkerhet  

- Ved nedgangen til Austerelva som går via Trolldalen settes det ekstra stikker for 

klarere retning dersom det er dårlig vær.   

- Ved Ovsttarjohka kan det fra år til år oppstå en mindre råk i isen. Dette markeres 

tydelig med stikker i kryss. Av sikkerhetsmessige hensyn legges løypen på land på det 

aktuelle stedet. 

- Det er ikke registrert snøskredfare langs denne løypen. 

1.10.7 Friluftsliv 

Løype 10 er en av de lengste løypene som finnes i kommunen og kommer dermed innom 

mange kartlagte friluftsområder. De aktuelle for denne er:  

- Grøhøgdmyra      (C) 

- Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat  (C) 

- Mellomfjellet og Grøhøgda naturområde  (C) 

- Persfjord og Syltefjord lanskapsvernområde  (C) 

- Persfjord hytteområde 1    (C) 

- Persfjord hytteområde 2    (C) 

- Austerelva og Tverrelva     (C) 

- Vesterelva       (C) 

Når det kommer til hytteområdene gjelder samme konklusjon som for løype 8 og 9. 

Austerelva, Tverrelva og Vesterelva er benyttet noe til fisking sommerstid men har ingen 

kartlagt aktivitet vinterstid. Barvikmyran og Blodskytodden har flere aktiviteter sommerstid 



(sanking av bær, fiske, fugleobservasjoner og turterreng) men ingen kartlagte aktiviteter 

vinterstid. Samme premisser gjelder for Grøhøgdmyra. Persfjord og Syltefjord 

landskapsvernområde og Mellomfjellet og Grøhøgda naturområde er begge klassifiserte som 

C-områder.  

Dette medfører at løypen allerede er godt integrert i allerede eksisterende friluftsområder. 

Løypen vil ikke komme i konflikt med kartlagte friluftsområder eller aktiviteter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.11 Løype 11 

 

 
Løype 11 

1.11.1 Beskrivelse av løype 

Fra løype 10 ved Tverrelva over nordenden av Jonnejokskaidi til den igjen møter løype 10 
ved Vesterelva 

1.11.2 Naturmangfold 

Løype 11 vil ha det samme registrerte naturmangfoldet som for løype 8 og 10 da disse ligger i 

samme område.  

 

1.11.3 Kulturminner og Kulturmiljø  

Det er ikke registrert noen kulturminner eller kulturmiljø i tilknytning til løype 11.  

 

1.11.4 Reindrift 

Etter samtale med st.medlem i Reinbeitedistrikt 6, Iver Per Smuk framkommer det at det ikke 

finnes noen særskilte grunnlag for restriksjoner for løypenettet med et unntak. Dette vil bestå i 

stenging av løyper som en konsekvens av beiteforhold dersom snøfattige år skulle tilsi at dette 

er aktuelt.  

  



1.11.5 Støy 

Løype 11 fungerer som en mellomløype for løype 10 slik at trafikanter som skal videre mot 

Båtsfjord ikke trenger å kjøre inn i hytteområdene rundt Persfjord. De kartlagte 

friluftsområdene denne går i er klassifisert som C-områder noe som gir støyveilederens 

katergori 2 «60DB som grenseverdi». Dette gir en minsteavstand på 60m fra bebyggelse. 

 

 

Innenfor en minsteavstand på 60m fra løypen ligger det totalt 0 hytter. Vardø kommune har 

sendt brev til alle hytteeiere som har sin bebyggelse innenfor 360meter fra løypen den 

18.09.2018, så langt har Vardø kommune ikke mottatt noen innsigelser pr 21.11.2018.  

Setter man sammen denne informasjonen med det faktum at løypen følger allerede 

eksisterende vei der hyttene ligger kan man ikke se at hensynet til støy blir brutt og vil heller 

ikke komme i konflikt med andre aktiviteter.  

 

1.11.6 Sikkerhet 

- Det er ingen registrerte farer på dette strekket. 

- Det er ikke registrert snøskredfare langs denne løypen. 

 

 

1.11.7 Friluftsliv 

Løype 11 er en av de lengste løypene som finnes i kommunene og kommer dermed innom 

mange kartlagte friluftsområder. De aktuelle for denne er: 

- Austerelva og Tverrelva     (C) 

- Persfjord og Syltefjord lanskapsvernområde  (C) 

- Vesterelva       (C) 

Som nevnt over for løype 10 er det ikke registrert aktivitet vinterstid på disse kartlagte 

friluftsområdene. Dette medfører at løypen ikke kommer i konflikt med kartlagte 

friluftsområder.  

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg  

- Samtykke  

- M98 

- M98 datablad 

- Mail fra  

o Reindrifta  

o FEFO  

o Sametinget 
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