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Sak  173/09

SCOOTERLØYPER - JUSTERING AV LØYPENETT

Saksbehandler: Odd Birkeland Arkiv: K01  

Arkivsaksnr.: 09/1534

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 173/09 Formannskapet 01.12.2009 
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Lebesby kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om følgende justering av 
løypenettet i Lebesby:

2. Ny løype opprettes: Fra løype 8 frem til   ”Scandinaviavann”
3. Løype som legges ned:  Løype 3 fra Oksevåg,  (Sørbotn), til Sandfjordvann.

Sakens bakgrunn:

I forbindelse med at det ble opprettet en ny scooterløype ned Smielvdalen i 2009, ble det 
totale løypenettet i kommunen utvidet med ca 2,5-km.

Iht. dagens retningslinjer har Fylkesmannen i Finnmark gitt klar tilbakemelding om at 
løypenettet må justeres ned med samme distanse.

Dersom kommunen selv ikke fremmer forslag til justering, vil den siste utvidelsen av 
løypenettet, (løype 8 med avstikker til ”Scandinaviavann”), bli lagt ned.

Faktaopplysning:

 Den omsøkte løypa, (frem til ”Scandinaviavann”) som ble opprettet i 2008, blir mye brukt av 
lokalbefolkningen på Kunes. Det har derfor vakt sterke reaksjoner lokalt mot at denne løypa 
nå skal legges ned til fordel for en ny løype ned Smielvdalen.

Løypa som foreslås nedlagt mellom Oksevåg, (Sørbotn),  og Sandfjordvannet, (ved 
Mehamnelv bru), er relativt lite brukt og enkelte år med lite snø lar den seg heller ikke merke 
og bruke.

Vurdering:

Det er forståelig at man lokalt på Kunes reagerer mot nedleggelse av løypa frem til 
”Scandinaviavann”

Å legge ned deler av løype 3, (som innstillingen), vil totalt sett være det minst 
konfliktskapende sett i forhold til å vurdere nedleggelse av andre løypestrekninger i 
kommunen. 
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