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Hei 

 

Her er noen innspill fra Kjøllefjord Snøskuterforening sine medlemmer og andre skuterfolk i 

kommunen.  

Foreninga har valgt å ramse opp alle inspill som vi har fått. Så mailen inneholder både 

foreningas medlemmer sine inspill og andre skuterfolk som har kommentert på vår facebook 

side og personlige meldinger til meg eller andre i styret. 

 

Angående brukerbetaling. Hvis det innføres forventer vi at kommunen ordner med 

vedlikehold av løyper og bruer ol. Nå er det skuterfolket og div foreninger som vedlikeholder 

og ettermerker løypene osv på dygnad. Et eksempel er at skuterløypa blir flytta litt hvis vi ser 

det er rasfare eller at skumle hull blir merka.  

 

Angående biologisk nedbrytbare stikker. Einaste gode alternativ pr nå er bambus. Det er 

stikker som vises dårlig i terrenget og må ofte etterstikkes da dem har dårligere levetid og blir 

oftere kassert etter endt sesong. 

 

Andre er også tilhengere av biologisk nedbrytbare stikker pga plast problematikk i naturen. 

 

Som tilleggs informasjon så kan foreninga si at nå brukes det nesten bare gamle kasserte plast 

stikker som foreninga får fra Mesta. Vi har kjøpt bambusstikker tidligere men dem er ikke i 

bruk lengre. Av og til merkes vann som kan være mye overvann på med ''busk'' da det kan 

være vanskelig å få samla inn stikkene. Stikker er dyrt og hvis feks foreninga skal kjøpe nye 

vært år er ikke den betalinga foreninga får nok til nye bambus stikker. 

 

Angående rasting i løyper. Foreninga synes det virker som at vi skal legge oss på en strengere 

linje enn andre kommuner. Det synes vi virker unødvendig komplisert.  

 

Evt begrensinger om rasting må informeres om der det måtte gjelde. Det er fort gjort at man 

trur man kan raste 300 meter dær men så er det bare 150 eller 200m som gjelder. 

 

Et eksempel er: paragraf 6c. «Det er ikke tillatt å kjøre ut av løypa for å raste eller parkere på 

følgende strekninger:» Løype 3: «fra Breivika til Vikaskaret».   

 

Med mindre jeg tolker dette feil, så vil det da ikke være lov å kjøre til noen av hyttene langs 

løypa, Rødekorshytta, eller parkere på Kifjordhøgda. Med mindre man søker dispensasjon. 

Antar at dette ikke er intensjonen. En justering burde tillatte dette som er både utbredt, 

etablert og velfungerende praksis. 

 

Traseen ned til Rødekors hytta burde flyttes evt merkes bedre. Det er litt skummelt slik det er 

nå. Snøskuterene krysser rett under bakketoppen på veien. 

 

Det burde også vært ett punkt hvor kommunen forplikter seg til å legge til rette for mere 

kontrollert kjøring ved å opprette nye løyper der det idag gis disper hvert år.  

 



Hvis foreningene skal fortsette med å merke løyper må det inngås. en avtale med dem. Eller 

må kommunen merke løypene selv.  

 

Mvh 

Fritz Arne Evensen 

Styremedlem 

Kjøllefjord Snøskuterforening  


