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Innstilling:

Lebesby kommune søker Fylkesmannen i Finnmark om følgende endring av løypenettet på 
Nordkyn:

- Ny løype legges fra løype 4, (Nord for Hopseidet), direkte mot kommunegrensen og 
sør for Hestvannet til løype 6 i Gamvik kommune.

- Forslaget forutsetter at Gamvik kommune fremmer tilsvarende søknad om 
sammenføyning av løypenettet

I Januar 2013 søkte kommunene Lebesby og Gamvik, (felles søknad), om å legge en ny 
scooterløype over kommunegrensen mellom løype 6 i Gamvik og løype 4 i Lebesby.

Denne løypa vil ha en strekning på ca 2,5-km.

For å dekke inn dette skal deler av løype 6 som går ned Pakkhusdalen til Hopseidet legges 
ned.

Før søknaden ble oversendt hadde man innhentet uttalelse fra berørte fagmyndigheter.

Fylkesmannen i Finnmark ville imidlertid  ikke behandle søknaden før man hadde lagt ut 
endringsforslaget på brei høring, og at man etter at høringen er gjennomført tar saken opp til 
ny politisk behandling i begge kommunene.

For å imøtekomme dette kravet ble saken lagt ut på kommunens hjemmesider, annonsering i 
lokalpresse, samt  oversendt saken til lokale jeger- og fiskeforeninger med mulighet til å 
komme med innspill til saken.

Da høringsfristen løp ut var det kommet inn en henvendelse fra en privatperson som går mot at
det legges en tverrforbindelse som omsøkt. Dette begrunnes med at det omsøkte området er et 
av få områder  med gode fiskevann på Nordkyn som fortsatt ikke kan nås med scooter   og at  
området derfor bør kunne  være forbeholdt de som går på ski.

Som alternativ foreslår denne personen følgende løsning:

- Ny løype legges fra Kjølvannet i Lebesby over til løype 3 sør for Langvannet i 
Gamvik.  (ca 11-km)
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- Løype 3 fra Kjølvannet til Sandfjordvannet, (i Lebesby), legges ned i tillegg til løypa 
som i dag går ned Pakkhusdalen.  Totalt utgjør dette ca 9-km.

Også tidligere, (2005), ble det på initiativ fra Gamvik kommune forsøkt å få til en 
tverrforbindelse over kommunegrensen i samme område som det nå planlegges.

Den gang ble forslaget forkastet av Lebesby kommune med begrunnelse at området var lett 
tilgjengelig og attraktivt for friluftsliv.

I sitt saksfremlegg skrev Fylkesmannen i Finnmark den gang  følgende:

Det er beklagelig at de to kommunene på Nordkyn ikke har klart å bli enige om løypenett i 
grenseområdet mellom kommunene. Det forslaget som nå foreligger innebærer at 
løypetilknytningen mellom kommunene blir dårligere ettersom man må helt til Hopseidet for å
kunne krysse kommunegrensen med snøscooter. 

Vurdering:

Den foreslåtte løypa mellom Kjølvannet i Lebesby og Langvannet i Gamvik var tidligere en 
etablert løypestrekning som ble lagt ned i 2005.

Etter det som fremgår av tidligere notater var dette en lite brukt tverrforbindelse som til tider 
heller ikke ble oppmerket.

Forslaget innebærer også at man må legge ned løypa fra Kjølvannet og nordover til 
Sandfjordvann. 

Den omsøkte tverrforbindelsen som begge kommunene i utgangspunktet var enige om 
omfatter ei ny løypestrekning på ca 2,5-km. 

Løypa skal etter planen legges over et høydedrag uten at den legges over nærliggende 
fiskevann.

Fylkesmannen i Finnmark har også tidligere vært positivt innstilt til at man skulle få til en 
tverrforbindelse i dette området, men forslaget ble den gang forkastet av Lebesby kommune.

Den lokale motstanden mot å legge løypa som omsøkt synes å være liten på bakgrunn av at vi 
kun har mottatt en enkeltstående negativ henvendelse.

Alternativt løypeforslag som blir lagt frem er imidlertid lite aktuelt da dette omfatter 
nedleggelse av ei relativt godt etablert scooterløype, (Kjølvannet – Sandfjordvann).

Kommunene skal selvsagt ivareta alle brukergruppers interesser. I omsøkt tilfelle mener vi at 
dette blir gjort da løypa etter planen ikke skal legges over nye fiskevann, men følge et 
høydedrag over kommunegrensen.

Konsekvenser for miljøet:
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Søknaden er vurdert iht Naturmangfoldsloven §§ 8-12. Det er ingen kjente miljøverdier av 
spesiell karakter som blir berørt med denne løypa. Det er ikke registrert rødlista arter i 
artsdatabanken langs den omsøkte traseèn. Den samlede belastningen på naturmangfoldet 
vurderes som svært liten da trafikken her vil foregå på snø- eller isdekke.

Trafikken  vil sannsynligvis også være begrenset da området ligger relativt langt fra 
tettstedene Kjøllefjord og Mehamn, noe som gjør at dette ikke vil være det største 
utfartsområdet på Nordkyn.
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