




Porsangerkommune
 • Kommunen ligger midt i Finnmark 
 • Er landets 3.største kommune med et areal 

på totalt 4.873 km2 
 • Har 3925 innbyggere (Pr. 01. 01. 2015), 2.500 

av disse bor i kommunesenteret Lakselv 
 • Porsangerfjorden er Nord-Norges lengste 

fjord (Norges 4. lengste) 
 • Fjorden har mange spennende holmer og 

severdigheter. Kalles ofte «verdens 
nordligste skjærgård» 

 • Porsanger er den eneste offisielt trespråklige 
og trekulturelle kommune i Norge



Porsanger 
Snøscooterforening

• Stiftet 1987  

• 30 år i 2017 

• 280 familiemedlemer 

• ca. 1100 medlemer totalt 

• Scooter- og fritids messe 

• Lotteri
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En oppsummering viser at mange
har fulgt pålegg om reintallsreduk-
sjon.

63 av 74 siidaandeler i Øst-Finn-
mark og 102 av 157 siidaandeler i
Vest-Finnmark som har fått pålegg
om å redusere reintallet, har fulgt
påleggene. Det viser en oppsum-
mering som er gjort av Statens

Reindriftsforvaltning. Det melder
reindrift.no.

– Det at 85 prosent av siidaan-
delene i Karasjok og 65 prosent i
Kautokeino har fulgt reduksjons-
kravene, er oppløftende og viser at
næringen er på riktig vei, sier direk-
tør i Statens Reindriftsforvaltning
Ola Christian Rygh til reindrift.no.

Reindriftsstyret ga tidligere i år
pålegg til i alt 231 siidaandeler, for-
delt på 74 siidaandeler i 7 siidaer i
Øst-Finnmark og 157 siidaandeler
i 16 distrikter i Vest-Finnmark, om å
redusere reintallet. Påleggene går
ut på at reintallet i løpet av tre
driftsår skal reduseres til det fast-
satte tallet for det enkelte distriktet.

Mange har redusert reintallet
Ságat vant Finnmark Journa-
listlags pressepris. Marius
Thorsen, Bjørn-Arne Johansen
og Aase Amundsen i Ságat ble
fredag tildelt årets pressepris
fra Finnmark Journalistlag for
IT-saken de avslørte i Karasjok.
Prisen er på 22.500 kroner, og
ble tildet på årsmøtet i Finn-
mark Journalistlag.

Pressepris til Ságat

Rein.

PORSANGER

2.721 betalende be-
søkte årets skuter-
og fritidsmesse i
Lakselv, og den gla-
deste av dem alle var
bygdas egen Jan Ole
Pedersen som vant
hovedpremien i mes-
selotteriet.
SONJA E. ANDERSEN
sea@fd.no

– Jeg har lenge ønsket meg ATV, så
dette er bare helt flott, sa den lyk-
kelige vinneren da han ankom mes-
sehallen like etter at trekningen var
gjort. ATV-en, eller firehjulingen,
har en verdi på over 93.000 tusen
kroner.

– Den skal jeg bruke til å kjøre
ved, og kanskje litt snørydding. Jeg
har aldri kjørt ATV før, så jeg håper
det følger opplæring med i premi-
en, sier han fornøyd mens han smi-
lende tar imot fruen som kommer
for å se nyvinningen.

Kjempefornøyd
Det var totalt 2.721 betalende inne
på messa i helga, 1.950 billetter ble
solgt lørdag og 771 på søndag.

– Det er litt dårligere enn i fjor da
vi hadde tre tusen innom, men vi er
kjempefornøyde likevel. Været har
absolutt ikke vært på vår side i år,
sier Magne Grøtte, leder i Porsang-
er snøscooterforening. Det var to-
talt 57 ustillere på årets messe.

Gulrot som lokket
Som gulrot for å trekke folk til hal-
len søndag, hadde arrangøren satt
opp et reisegavekort på 10.000 kro-
ner som ble trukket på søndagsbil-
letten. Vinneren måtte være til ste-
de under trekningen, og publikum
fikk bare ett minutt for å sjekke bil-
lettnummeret.

Gulroten fungerte som ønsket,
for kafeen er sjelden så fullsatt sis-
te messedag like før avslutning,
som den var søndag. Og publikum
fulgte med, for vinneren meldte seg
på første opprop.

Ken Nicolaisen fra Lakselv ga
straks lyd fra seg da det første num-
meret ble lest opp, og møtte smi-
lende fram for å motta premien.

– Jeg vet ikke ennå hvor og når
reisen går, men reise skal jeg, sa
han synlig fornøyd etter å ha hentet
premien.

HOVEDPREMIEN gikk til Jan Ole Pedersen fra Lakselv (t.v.), som her gratuleres av skuterforeningens Torbjørn Isaksen. Alle foto: Sonja E. Andersen

REISE FOR TI TUSEN: Reisegavekortet gikk til Ken Nicolaisen (t.v.),Lakselv. MOTORISBOR: Bjørg Aikio, Lakselv, vant elektrisk isbor, og vil nå konkur-
rere med mannen sin om å bore hull fordi de har en fra før.

Var messas gladeste på søndag:

JAN OLE VANT ATV
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Møt oss i Lakselv

Written by  www.scooternorge.no

Møt oss i Lakselv.

For 24. gang er det messe i Storhallen i Lakselv – midt i Finnmark. Selvsagt er også Atv & ScooterNorge
der! Messedagen er både lørdag og søndag. De ivrige arrangørene i Porsanger Snøscooterforening kaller
sin messe for «Nord-Norges største med fokus på scooter». De har sine ord i behold. Ingen andre lignende
messer kan mønstre deres i både størrelse, antall besøkende og antall utstillere. De er nok ikke bare størst
her nord, de er Norges største scootermesse!

Still opp i Lakselv og støtt scootermiljøet der. Men du får også anledning til både å kjøpe scooter… og ikke
minst tegne et abonnement på Atv & ScodoterNorge. Eller bare slå av en prat, eller gi oss et tips eller to.
Det er alltid hyggelig med en scooterprat med likesinnede. Vel møtt!



Messe i Lakselv

Written by  www.scooternorge.no

Messe i Lakselv
- feirer 25-årsdag
- flere besøkende enn innbyggere.

Lørdag blir det igjen messe i Lakselv. En messe med fokus på scooter. Slik de har gjort nå i 25 år. Messen i
Lakselv er helt i en egen klasse. Ingen andre scootermesser har levd så lenge, ingen andre samler 53
utstillere og heller ikke klarer andre å samle flere på en messe enn det er innbyggere på stedet. 2700
betalende var det i fjor. Til orientering bor det 2258 i Lakselv – der messen avvikles!! - Joda, vi er tilfreds
og er absolutt fornøyd med så mange utstillere. Det er jo fullt i hallen – da må vi vel være fornøyd, sier
messesjefen – sjef over aller sjefer, Magne Grøtte. Også Atv & ScooterNorge har egen stand på messen –
som årene før.

I år vil også Snøscooterklubbenes Fellesråd være på messen med egen stand. Også her er det sjefen sjøl
Erik Kirkvold som tar turen fra Sør-Trøndelag til Finnmark for å få kontakt med scooterfolket her nord.
Veteranscootere er pop for tiden. Veterangutta i Lakselv stiller opp med sine egne smykker for å krydre
samlingen av 2015-modeller. Sikkert et populært innslag. Ellers blir det fest på lokalt lørdag kveld – slik det
har vært alle år før. En scooterhelg i Lakselv altså. Lykke til!  

www.scooternorge.no

SuksessMessen

Written by  www.scooternorge.no

SuksessMessen.

Du finner ikke maken til messe noe sted i Norge. Lørdag var det 2000 betalende på messen i Lakselv. Når
du så vet at det bor 2200 mennesker med smått og stort i hele tettstedet, skjønner du suksessfaktoren her.

-Kan du vel skjønne at vi er litt høy på pæra etter hvert, sier veteranGeneral Magne Grøtte. Veteran fordi
han har holdt på med messe i alle 24 år. Men de har god grunn til å være tilfreds. Alle – både publikum og
utstillere var fornøyd. Det går liksom ikke an å være misfornøyd med messen i Lakselv. Alt er lagt til rette
og stinn brakke var det i timevis. Særlig lørdagen var godt besøkt. 

Nytt i år var at man også hadde en bruktutstilling av scootere i telt utenfor. Ellers er scootermessen i
Lakselv en messe med fokus på scooter, men jammen var det også andre utstillere der. Det skjønner man
når det var 57 stand og vi har 5 scootermerker i dette land(!) Men scooter var fokus og stemningen aldeles
topp. Neste år er det 25 år. – Man kan jo ikke gi seg sånn uten videre. – Man tør jo ikke si noe annet enn
at det blir. Mye arbeid ja, men trivelig er det også – så absolutt, avslutter Magne general og veteran. See
you neXt year chief...
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Porsanger: Messe nr. 26!!

Written by  www.scooternorge.no

Porsanger:
Messe nr. 26!!

Scootermessen i Lakselv/Porsanger er ytterst unik. Ingen får til å lage en så stor messe år etter år. Utrolig
nok er årets messe nr. 26 i en ubrutt rekke. Igjen er tiden inne: lørdag kl. 10 åpnes dørene i Storhallen i
bygda. Igjen er det en stappfull hall av utstillere – ja så mange ønsker seg hit at utstillere må avvises.
Scootermessa i Lakselv er en messe med scooter i fokus, sterkt fokus, men her er også andre utstillere
som har funnet sin plass her. Enten andre kortreiste utstillere med ulike produkter, eller langveisfarende
som driver småskala – eller også folk fra importørfirma lengre sør. Uansett alle finner seg til rette her. 

Også vi i Atv & scooterNorge/www.scooternorge.no. er her i år igjen. Stikk innom vår stand – tett på
arrangørklubben Porsanger Snøscooterforening.... mellom slagene lørdag/søndag er det hallfest på kvelden
– som alltid. En festlig scooterhelg i Porsanger med andre ord!

 

Loddsalg med en twist: Hilde Johansen og Karen Persen bruker mange formiddagstimer på den
lokale coopen i Lakselv i forkant av skutermessa for å selge lodd til den lokale
snøskuterforeningen. Begge foto: Tor Kjetil Kristoffersen. Loddsalg med en twist: Hilde
Johansen og Karen Persen bruker mange formiddagstimer på den lokale coopen i Lakselv i
forkant av skutermessa for å selge lodd til den lokale snøskuterforeningen. Begge foto: Tor
Kjetil Kristoffersen.

Hilde og Karen skal selge 2.000 lodd for snøscooterforeninga:

Driftige DUGNADSDAMER
Hilde Johansen og Karen Persen skal pushe ut 2.000 lodd til hundre kroner
stykket før helgas scooter- og fritidsmesse i Lakselv. De er dugnadsdamer av
første klasse!

Tor Kjetil Kristoffersen, tkk@fd.no

Porsanger: – kom og kjøp lodd!

Oppfordringen kommer fra Hilde Johansen og Karen Persen som sitter strategisk plassert ved et bord,
rett bak kassaapparatene på Coop Extra i Lakselv.

2.000 lodd på blokka

Her har de sittet stand by mang en formiddagstime de siste dagene. Og du ser dem kanskje også i dag,
om du stikker innom butikken. For det er hele 2.000 lodd på blokkene, og de skal helst selges ut før
trekningen på scooter- og fritidsmessa i helga.

– Vi bør helst få solgt alt, så vi ikke går i underskudd på gevinstene, sier Karen Persen.

Drømmer om scooter

Med en flunkende ny scooter, verd over hundre tusen kroner i toppremie, lar mange seg friste. Espen
Våg fra Gåradak i Indre Billefjord lar seg friste denne formiddagen, og en hundrelapp skifter eier. Nå
er han spent på om det var lykke-loddet han fikk med seg.

Koseprat
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Scooterløyper

• 30 Hoved 

• Ca. 653 km totalt 

• + Ca. 10 faste displøyper 

• Planer om utvidelse av 
løypenett med ca. 10 løyper. 

• Jobber med godkjenning 
gjennom nytt regel sett.







Forskrift om bruk av beltemotorsykkel
(snøscooter) på offentlig veg, Finnmark.
Dato FOR-2002-07-29-889
Publisert II 2002 hefte 5
Ikrafttredelse 01.09.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder for Finnmark
Hjemmel LOV-1965-06-18-4-§7, FOR-2001-12-14-1411
Kunngjort 15.08.2002
Rettet
Korttittel Forskr. snøscooter på offentlig veg, Finnmark

Fastsatt av Finnmark vegkontor 29. juli 2002 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 7, jf. forskrift av 14.
desember 2001 nr. 1411 om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg.

§ 1. Bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg i Finnmark fylke er forbudt med
unntak av følgende vegstrekninger:
 
Alta kommune:
Alle kommunale veger på Årøya
 
Berlevåg kommune:
Ingen veger
 
Båtsfjord kommune:
Ingen veger
 
Deatnu/Tana kommune:
Kryss Rv 890 - Luftjokdalen (både på nord- og sørsiden av elva)
Kryss Rv 98 - Nordnes v/Masjok bru
Kryss Rv 98 - Masjokdalen (nordsiden av Masjokka)
Kryss E75 - Polmakvann
Kryss E6 - Brunvoll
Kryss E6 - Sirma (bygdeveg)
Kryss Rv 890 - Hanadalen
 
Gamvik kommune:
Ingen veger
 
Guovdageaidnu/Kautokeino kommune:
Ingen veger
 
Hammerfest kommune:
Alle offentlige veger på Seiland, unntatt Fv 114 Hønseby hamn - Kjerringholmen fergekai
Alle offentlige veger på Sørøya
 

Porsanger kommune:
Kryss E6 - Veines
Bygdeveg til Myrset
Veg rundt Gåradakvann
Kryss E6 - Snekkernes
Billefjorddalen - boligfelt «Billefjord vest»
Kommunal veg Igeldas kryss - Indre 
Igeldas
Sangovannveien i Skoganvarre
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Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
(motorferdselloven)

Dato LOV-1977-06-10-82
Departement Klima- og miljødepartementet
Sist endret LOV-2015-06-19-67, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert ISBN 82-504-1278-8
Ikrafttredelse 01.01.1978
Endrer
Kunngjort
Korttittel Motorferdselloven

Lovens tittel endret ved lov 19 juni 2015 nr. 67. - Jf. lover 28 juni 1957 nr. 16 §§ 2 og 6, 18 juni 1965 nr. 4, 24 nov 2000 nr. 82
kap. 2.

§ 1. (formål).

Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i
utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

§ 2. (virkeområde).

Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil,
snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing
og start med motordrevet luftfartøy.

Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1 a første ledd ikke regnes
som innmark eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt
som ligger i utmark, regnes i denne lov like med utmark.

Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det
samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil.

Med vassdrag menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer.

Loven gjelder ikke landingsplass for luftfartøy når det er gitt konsesjon etter lov 11. juni 1993
nr. 101 om luftfart § 7-5.

0 Endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712).

§ 3. (forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag).

I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller
vedtak med hjemmel i loven.

§ 4.  (tillatelser med hjemmel direkte i loven).

Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med:
a) politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i

lov,
b) offentlig post- og teletjenester,



Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger
kommune, Finnmark
Dato FOR-2014-12-15-1693
Publisert II 2014 hefte 5
Ikrafttredelse 15.12.2014
Sist endret
Endrer FOR-2008-02-28-233
Gjelder for Porsanger kommune, Finnmark
Hjemmel LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort 18.12.2014   kl. 16.20
Rettet
Korttittel Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. desember 2014 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i
utmark og vassdrag § 5 tredje ledd.

§ 1. Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende
merkede løyper, jf. kart datert Fylkesmannen i Finnmark 11. desember 2014. Nummereringen
henviser til løypenummer og tall i parentes står for moh.

1. Olderfjord bru (E6)–Multebærheiene–Smørfjord–Unna Garjiljávrraš (141)–Stuorra
Garjiljávri (190)–Andarasmáhtejávri (272)–Ruoššajávrrit (296)–Lávvarjávrrit (228)–
Rággevárjávrrit (141).

Sideløype: Fálas.
Sideløype: Stuorra Garjiljávri–vest for Karlhaugen–nedre Eidevann/vuolit Muotkejávri

(92)–øvre Eidevann/bajit Muotkejávri–kommunegrense Kvalsund.
Sideløype: Unna Garjiljávrraš–Litleng.
Sideløype: Strandajohka–kommunegrensa Nordkapp.
Sideløype: Fra løypekryss (løype 1) på vann 245 sørvest for Ándarasmáhtejávri (272)

videre via vann 338 og vann 374 til kommunegrensa mot Måsøy kommune – løypa fortsetter
i Måsøy kommune.

2. Fra Tverrusselva ved Stohpojohka–langs Stohpojohka til Stohpojávrit (317).
3. Háhttirjohka (bru E6)–Ráksevárjávri (306)– Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet (215) (til

løype nr. 4).
4. Olderfjord (bru E6)–Davit Fránssajávri/Nedre Fransvannet (201)–Máttit Fránssajávri/Øvre

Fransvannet–Jovnnajávri (241)–Suolojávri/Njárgajávri (294)–Sálletjávri (297) -
Goađehisjávrrit (301/302)–Skáiddejávri (325)–Gádjáriegádanjávri (359)–Čoalbmejávri
(375)– Leaktojávri (367)–Gussasáiva (373)–kommunegrensa Kvalsund.

5. Ytre Billefjord (Helmerjord)–Beatnatjávri (272)– Suolojávri/Njárgajávri (294) (til løype 4).
6. Kistrand (tidl. butikk)–Lensmannselva–Suolojávri/Holmevannet (208)–

Heastajávri/Hesteskovannet (302)–Duolbajávri/Prestevannet (283)–Duolbajohka–
Čiežajávrrit/Syvvannan (210/214)–til Davit Fránssajávri/Nedre Fransvann (løype nr. 4).

Sideløype: Syvvannan/Čiežajávrrit–Vuolmmašluoppal.
7. Indre Billefjord (Jeahkir-veien)–Gierddotjávrrit (214)–Ruvžajohka–Ruvžajávri (336) (til

løype nr. 4).
Sideløype: Ruvžajohka–Buoidejávri (303) (til løype 10).

8. Sandvik (Fiervajávri (55))–Suovdejávrrit–Indre Billefjord (løype nr. 7).
Sideløype: Suovdi (Myrbakken).

9. Vestsida av Gåradakvannet (35)–Duolbajohka–Gorbovuonjohka– løype nr. 10.



 

 

Forskrift om kjøring ut av snøskuterløyper på islagte vann for å raste, Alta 
kommune, Finnmark. 

Fastsatt av Alta kommunestyre xx.mnd 2016 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 
om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) og forskrift 15. mai 1988 
nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag § 4a og forskrift 23. januar nr. 47 om snøskuterløyper, Alta 
kommune, Finnmark. 
 
 
§ 1 Formål 
Forskriften skal gi bestemmelser om rasting på islagte vann i forbindelse med ferdsel 
med snøskuter i løypenett hjemlet i forskrift om snøskuterløyper, Alta kommune, 
Finnmark (FOR-2013-01-23-47). 
 
§ 2 Virkeområde 
Forskriften gjelder for følgende islagte vann med areal i Alta kommune som berøres 
av skuterløype: 
 
Løype 1 – Tappeluftløypa 
Kovvannet - 118 moh 
Løype 2 – Langfjordløypa 
Eidevannet (Goahtemuorjávri) - 556 moh 
Vesterkråvannet - 562 moh 
Laksevannet (Geinnodatjávri) - 659 moh 
Storsteinvannet (Goundánjávri) - 604 moh 
Villreinvann (Goddejávri) - 659 moh 
Nordre Holmvatn (Suolojávrrit) - 581 moh 
Kvartpååttevannet (Guhkesjávri) - 635 moh 
Løype 3 – Talvikløypa 
Svartvann (Čáhppesjávri) - 425 moh 
Geinodatvákkejávrrit - 632 moh 
Løype 4 – Mathisdalløypa 
Tverrelvvannet (Buoidatjávri) - 632 moh 
Fiskarvannet (Oaggojávri) - 472 moh 
Rundvannet (Coagesjávri) - 492 moh 
Løype 5 – Eibyløypa 
Flomvannet (Bávttavuolesjávri) 536 moh 
Skredvannet - 696 moh 
Stuevannet (Skoađđojávri) - 585 moh 
Bielvvannet (Loahccajávri) - 624 moh 
Hellevannet (Rávdojávri) - 605 moh 
Søndre del av Rávdoluobbalat 587 moh 
Gaskkamus Čuorvunjávri – 657 moh 
Stuora Čuorvunjávri (Sandåsvannet) – 658 moh 
Čuorvunluoppal - 653 moh 
Løype 6 – Beskadesløypa 

 

  
 

 
Utredning av forskrift om kjøring ut av 

snøskuterløyper på islagte vann for å raste 
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