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Høringsuttalelse til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Unjargga/ Nesseby 
kommune,oppdatert 04.02.2021. 
 
Distriktet har 09.02.2021 vært i dialogmøte med kommunen vedrørende de nye forskriftene,i 
høringsuttalsen av 10.01.2019 kom dist.6 med vilkår og krav om avbøtende tiltak for å kunne 
akseptere kommunens forslag til løypenett. 
Vi påpekte i møtet at de avbøtende tiltak ikke var tilstrekkelige i forhold til enkelte løyper,det 
gjelder løype 11 Alasjavri -løypas øvredel (4.5km)fra Nilodenluobbal til Alasjavri. 
Videre kom vi til delvis enighet om kommunens forslag,dette gjelder § 2 b og c i forskriften. 
Kommunen hadde forøvrig tatt til etteretning og endret løype 9 Holmvannløypa og løype 12 
Diergiløypa etter vårt forslag. 
 
Distriktet har følgende innsigelser og annmerkninger til forskriften og løypenett. 
 
1.Vi opprettholder krav om at øvredel 4.5 km av løype 11 Alasjavri fra Nilodeluobbal til Alasjavri 
tas bort som avbøtende tiltak jmfr høringsuttalelse av 10.01.2019 med de begrunnelser som er nevnt 
der.Som et tillegg er også de faktiske forhold at fra Nilodenluobbal går løypa fra dalen og opp på 
vidda med åpne områder i mange kilometers omkrets langs de 4.5 km til Alasjavri, hverken støy / 
forstyrrelse og unnvikelses  soner er vurdert.(det er  forøvrig ikke gjordt noen reindriftsfaglig 
utredning på dette i noen av de 13 løypene som omfattes i forskriften).Det overnevnte løypestreket 
er til særdeles skade og ulempe for reindriften. 
 
2 .Under § 2 a. må det tas med at oppstart av merking av løypenettet skal skje i samråd med 
distriktet slik at vi unngår skade og ulemper.Vi har registrert at merking er igangsatt lenge før 
løypene åpnes,dette er uheldig og forstyrrende og gir mye merarbeid når vi har rein i området . 
 
3 . Når det gjelder § 2 b og c må det kunne gjøres en evaluering/revidering etter 3år og endres hvis 
det ikke fungerer slik intensjonen var. 
 
 
4 . Som et avbøtende tiltak krever distriktet at vi skal ha et fast medlem fra reindriften i disputvalget 
slik det var før 2010.Distriktetstyret oppnevner en aktiv utøver fra siidaen til disputvalget,dette 
nedfelles i forskriften.  
 
Begrunnelse:Reindriftens livsgrunnlag og inntekts grunnlag er helt avhengig av beitearealene og at 
man har tilgang til de til enhvertids  tilgjengelige beiteresursene i særdeleshet på vinter og 
vårbeiter.Det at reindriften er i disputvalget gjør  at den reindriftsfaglige kompetansen er 
tilstedeværende når disper behandles, dette vil også være med på å dempe konfliktnivået mellom 
kommunen og reindriften.Vi har pr i dag store utfordringer med økende anntall disper til 



gammer/koier. dette i særdeles viktige vinter og vårbeiter trekk og flyttleier,noe som er til direkte 
skade og ulempe for reindriften. 
 
5 .Det ser ut som løypebeskrivelse på løype 9 Holmvann løypa og løype 12 Diergiløypa ikke er i 
samsvar med kart pr 22.01.2021. 
 
Vi registrerer også at kommunen nå har begynt å innvilge disper (besøksdisp etter §6 ?) for å kjøre 
på besøk til slekt og kjente som er på hytta/koia,noe som vil øke den totale belastningen på et 
område da disse turene kommer i tillegg til disper innvilget til hytte/koie eiere med familie ( jmfr § 
5c i motorferdselsloven). 
 
Vi viser til høringsuttalelsen av 10.01.2019 hvor vi krevde flere avbøtende tiltak,de avbøtende tiltak 
kommunen har kommet med er ikke tilstrekkelig, med tanke på at samtlige løyper med små 
endringer er akseptert av reindriften.Når det opprettes et løypenett må man se på den totale 
belastningen som påføres reindriften i hele området ,ikke bare ensidig løypenettet. 
 
 
Vi går gjerne i dialogmøte med kommunen for en gjennom gang av overstående punkter,hvis 
kommunen ønsker det. 
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