
Innspill til «Høringsbrev – vedr. forskrift for kommunalt løypenett for 
snøscooter. 

 

Vedr. løype 13 – Nyelvløypa. 

 

Punkt 1) Rasting ved Sunde- og Sabbenvannet.  
Det oppfattes som urimelig å nekte folk rasting ved disse vannene. Det leses som at dette 
gjelder uansett om du kommer på scooter, ski, hundespann eller på annen måte. Disse to 
vannene er de mest brukte vannene for familieutflukter til folket på Sørsiden. Det er ganske 
få personer som benytter området, med noe høyere besøk i påsken, uten at det da heller er 
særlig mange. Bygdefolket har også i all tid tatt hensyn til reinsdyr, dersom man ser at de er i 
området. Det er også urimelig å tvinge folk, som f.eks skiløpere til å måtte gå helt til 
Holmvannet for å tenne bål og raste. Kan ikke se at det er særlig bra å sluse alle scootere til 
Holmvannet for å raste heller. Bygdefolket er også innforstått med at løypene ved særskilte 
forhold kan stenges på kort varsel. 
 
Sørsiden Bygdelag motsetter seg rastenekt ved Sunde- og Sabbenvannet. 
 
Punkt 2) Forslaget om begrenset åpningsperiode for løype 13 fra 1/1 til 25/4.  
Forslaget om begrenset åpningsperiode virker unødvendig. Løypa bør kunne åpnes når 
føreforhold er forsvarlig og merking er gjennomført. Løypa bør også kunne holde åpent til 4. 
mai, som alle andre løyper. Næringen har også i dette tilfellet anledning til å stenge på kort 
varsel dersom det fortsatt er mye rein i området.  
 
Sørsiden Bygdelag er i mot forslaget om begrenset åpningsperiode. 
 
Generell kommentar: 
Finnmarkskommisjonens konklusjoner om rettighetsforholdene i felt 2 Nesseby. 
Utdrag: Lokale foreninger: 
3 lokale foreninger har krevd anerkjent erverv av kollektive bruksrettigheter til begrensende 
deler av kommunens areal. 2 av disse sogner til nordsiden av Varangerfjorden (Nesseby 
Bygdelag, Vestre Jakobselv utmarkslag) og ett til Sørsiden (Sørsiden Bygdelag). Foreningene 
har fått medhold i den forstand at befolkningen innenfor de områdene de representerer, har 
andel i den ovenfor omtalte bruksretten.  
 
De selvstendige rettighetene følger ikke nødvendigvis kommunegrensene. Også personer 
som er bosatt i områder utenfor Nesseby, men hvor befolkningen har brukt og fortsatt bruker 
visse deler av FeFo-grunnen i Nesseby, kan ha del i de lokale rettighetene som her er etablert. 
 
 
Med hilsen 
Sørsiden Bygdelag 
 
Styret, sign.


