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Høring - Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter 

Som hytteeiere ved Eahparašjávri vil vi på det sterkeste protestere mot endring av løype 

3 - Skálvejávri-løypa slik det fremkommer i høringsutkastet fra Unjárgga gielda/ Nesseby 

kommune med høringsfrist 8.april 2021. Vi har også avgitt høringsuttalelse om dette i 

2019, men Nesseby kommune har referert denne høringsuttalelsen i et nærmest 

uleselig språk og med bruk av fonter vi ikke har brukt.  

Vi er også blitt kjent med at det har foregått forhandlingsmøter der blant annet 

idrettslagene og Skálvejávri hytteforening har deltatt. Vi er ikke blitt bedt om å delta i et 

slikt møte, og vil på det sterkeste motsette oss at idrettslag og Skálvejávri hytteforening 

representerer oss som er mest berørt av løypeendringen.  

Løypendringen slik den fremkommer i løypebeskrivelsen « Fra enden av kommunal vei 

ved Johnsen, Bunes, til Gálbajohka. Videre langs Gálbajohka etter traktorvei, via 

Gálbajohkmyra, Snurrejávri og Gárdanjunni til Skálvejávri med avstikker til Gáhkkorjávri. 

Fra Sør for Skálvejávre og nord for Ghakkorjávre og videre nord for Stállinvarri til løype 

2 ved Suoidneguolban», er i beste fall misvisende, spesielt hvis dette viser til kartene 

som er vedlagt høringsutkastet. Dersom Nesseby kommune hadde brukt eget kart over 

samiske stedsnavn utarbeidet av Isak Saba senteret, ville man kanskje kunnet referere 

til riktige vann og steder. Det ser imidlertid ut som om kommunen har brukt kartet fra 

nordatlas.no som har feil navn på vannene i området. I kartet som nordatlas.no har 

publisert er Eahparašjávri der vi har hyttene, benevnt Gáhkkorjávri. Šuološjohláddu er 

benevnt Eahparašjávri. I dette området har altså navnene på vannene blitt forbyttet. 

Dermed er vi ikke sikker på om løypebeskrivelsen er riktig i forhold til stedsnavnene som 

fremkommer i denne.  

http://nordatlas.no
http://nordatlas.no


  

Denne påsken har vi allerede erfart hvordan forslaget til ny løypetrase vil medføre en 

betydelig ulempe for oss som har hytte ved Eahparašjávri. Den foreslåtte løypa har vært 

merket selv om den ikke er vedtatt, og man har også tillatt seg å hogge ut løypetrase. 

Dette har ført til at skuterkjørere har trodd at løypa er åpen og at det er fritt fram for 

kjøring, noe som betyr atskillig støy og skutertrafikk i det ellers stille området.   

Den foreslåtte traseen går tvers over multemyrer, og vi er redd dette vil føre til skade på 

disse, spesielt med de uforutsigbare snøforholdene vi ser i dag. Allerede nå etter denne 

påsken  ser vi hvordan skutere har gravd seg ned i myra langs den foreslåtte traseen. Det 

er uholdbart at Unjárgga gielda/ Nesseby kommune som selv har multeblomsten i 

kommunevåpenet, bidrar til å ødelegge multemyrer. I tillegg er det er det en skam at 

multemyrer i denne kommunen ikke vurderes som viktige naturområder i utredningen 

kommunen har lagt til høring. 

Området den foreslåtte traseen går igjennom er et skogsområdet der det ofte befinner seg 

fugl, småvilt, rein og elg. En løypetrase gjennom dette området vil utvilsomt virke 

forstyrrende på dyrelivet.  

Vi finner det også merkelig at den traseen som brukes mest av de som bor i Nesseby og 

har hytte ved Skálvejávri ikke er foreslått som løypetrase. Denne traseen går fra travbanen 

etter sommerkjørevei ved Magga Dahls jorder, videre til Aldonløype trase sør 

for Eahparašjávri, og går ved siden av denne før den svinger opp Gumpenjoaski til 

Skálvejávri hytteområde.   

   

Vi krever at løype 3, som i dag går direkte fra Skálvejávri til Mattavarjohka beholdes, og at 

en eventuell ny løype legges etter sommerkjøreveien fra Nesseby ved Magga Dahls 

jorder.  

Nesseby 7.4.21 

Med hilsen 

Inger Katrine Juuso 
Thomas Kristian Lindseth 


