
   

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter,  

Sør-Varanger kommune, Finnmark  

 

Fastsatt av Sør-Varanger kommunestyre 09.12.2019, med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 

om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4 a., andre ledd, og forskrift 15. 

mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4 a.  

 

§ 1. Formål  

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og 

legge til rette for kjøring med snøskuter i fastsatte løyper.  

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøskuterløyper i Sør-

Varanger kommune, herunder kjørefart og kjøretider. Bestemmelsen hjemler kun 

kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter (beltemotorsykkel). Den hjemler ikke 

fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller 

snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing). 

§ 3. Løypebeskrivelse 

Løypenummer Løypebeskrivelse  

1 Fra Tyttebærsletta til Mikkelsbukta: 

Fra Tyttebærsletta vestover, nord for Gressholmvannet, herfra 
sørvestover sør for høyde 198 moh., videre nordvestover via 
Kokonpuujärvi til Marivatnet. Nordover langs Maribekken før løypa går 
nordvestover til Mikkelsbukta. 

 
Sideløype: 
Til hyttefelt i Mattisbukta 
Til hyttefelt i Storsand 
Langs Maribekken (Marejohka) til fylkesvegen i Maribukta. 
Over Marivatnet sørover til Hornvatnet. 
Fra Tytterbærsletta langs Pipolamyra til Pipolaveien. Derfra langs 
fylkesveg 8112 til Sjeteen (Østersand). 
 

2 Fra Bugøynes til Bugøyfjord:  

Fra løype 1 midtveis mellom Tyttebærfjellet og Marivatnet. Over 
Buodggaidnjárga, rundt Báhttervárri langs kraftlinje, opp til vann 293, ned 
på Stuorrajávri, videre til Dážajohka langs Haukbergets østside. Nordsiden 
av Valenveien over E6 ved Sopnesmyra, over Haukelva og Mállejeaggi til 
løype 3 ved Bohttejohjávrrit i Bugøyfjord. 
 
Sideløype: 
Fra løype 2 ned på Valenveien 1,5 km i luftlinje fra E6 



   

Fra Sopnesmyra, ved innkjøring til Valenveien, ned til Grundvik, 
Bugøyfjord. 

 

3 Fra Bugøyfjord til Neiden om Gallok: 
Fra skolen i Bugøyfjord via Bohttejohjávrrit til Stabbursvatnet. Nordvest til 
Førstevatn. Langs Førstevatn over Vousttasmus langs sperregjerde til 
vestsiden av Uhcit Fárrennurki. Via Jovnnajávri, Blautmyrvatnan sørøst til 
Jorbagálšajávri. Øst for Notsynene, langs Ferdesmyras vestside til 
Veinesveien i Øvre Neiden. 
 
Alternativløype: 
Fra løype 3 ved Stuorrarohtojávris østside. Sørøst for Farkollen. Langs 
Rinbogfjellets vestside til Råvatn. Møter løype 3 vest for Råvatn.  
 
Sideløype:  
Fra Notsynene over Galšaluoppal, langs Šilljovárri, rundt Ferdesmyra 
nordøst til E6 ved Bogobekken (Bogijohka). 
Fra Færdesmyra mot Grytefossneset på nordsiden av Bjørknesveien. 
 

4 Fra Bugøyfjord til Bogobekken: 
Fra E6 ved løype 5 (Áttejeaggi) langs gammel vei/kraftlinje til 
Bjørnebekken. Langs kraftlinje til Sakrisbekken. Videre på østsiden av 
Sáhkkarasnjunni til Sakrisvatn (Sáhkkarasjávri) og videre sør til Uhcit 
Sáhkkarasjávri. Derfra vest til hyttefelt ved Bogobekken (Bogijohka). 
 
Sideløype: 
Fra Sakrisvatn, vest til E6 ved Sakrisbekken/Sàhkkarasjohka 

5 Fra Bugøyfjord til Braselv: 

Fra løype 3 i Bugøyfjord, langs kraftlinje. Videre sør over Ellenjárjeaggi. 
Krysser Klokkerelva og E6 ved Áttejeaggi – Čearretjavri – over Stuorra 
Jerestanjávri til løype 6 ved Braselv. 
 
Sideløype:  
Fra Vagge i Bugøyfjord til Čearretjavri. 
Fra løype 5 ved Jerestanluoppal ned til Bjørnvatnet. 
 

6 Fra Neiden til Strømnes via Braselv: 
Fra hotellet ned på Neidenelva. Videre nedover elva, før løypa går opp på 
land ved Kotala. Krysser Mikkelsnesveien før den går østover parallelt 
med veien til Bødkerbekken. Videre mot Braselv der den møter løype 5. 
Til Brønnvatnet, nordover mellom Čehporasvárri og Storfjellet. Over 
Čuolddaluokjávri til Valen (Neiden) og Strømsnes.  
 
Sideløype:  
Fra Timesholmfjellet ned til Mikkelsnesveien ved Bødkerbekken. 
Fra Brønnvatnet ut til Storbukt på Kongsveien. 
Fra Neidenelva ved Korbineset (øst for Skoltebyen), oppover elva til cirka 
400 meter nedenfor brua og videre opp til Kroaplatået og til Neiden Motell 
og camping. 
 

7 Fra Øvre Neiden til Neiden: 

Fra Neiden fjellstue, over Rv 92 der den møter løype 8. Herfra følger løypa 
myra til Annkrøttvatn og Vegvatnet. Østover langs gammel ferdselsåre til 
Enaremyra hvor den møter løype 9, cirka 2 km sør for E6. Traseen følger 



   

videre den gamle vinterveien nordover, krysser E6 øst for Skoltebyen, 
vestover på traseen til løype 6 til hotellet. 

 

Sideløype: 

Fra Neiden Fjellstue østover på Neidenelva over Grytfossnes og 
Krokfossnes til 1km nord for brua i luftlinje. 

Fra Neiden Fjellstue vestover til Bevernes. 

 

8 Fra Øvre Neiden til riksgrensen: 
Fra løype 7 sør for Rv 92 (rett ovenfor innkjøringen til Neiden fjellstue), 
langs sørsiden av fylkesvegen forbi dagens tollstasjonen, herfra legges 
løypa i 30 til 50 meters avstand fra fylkesvegen fram til planlagt ny 
tollstasjon. Skuterløypen fortsetter på sørøstsiden av den planlagte 
tollstasjonen og fram til riksgrensen. 
 

9 Fra Enaremyra til Husvatnet: 

Fra krysningspunkt med løype 7 på Enaremyra, sørover langs den gamle 
vinterveien over Enaremyra og Bordejeaggi hvor den møter løype 10. Opp 
på østsida av Biekkanjohka – fram til Gjeddevann og videre langs den 
gamle vinterveien og over til Husvatnet.  

 

10 Fra Sandnes til Munkefjord og Enaremyrene: 
Fra parkeringsplass ved kirkegården på Sandnes opp Telegrafdalen over 
Sundelàttu og Tvillingvatnan til Ongajärvi. Videre over Midtfjordsvatnan, 
Korsdalsvatnet og nordvestover til kraftlinja. Vestover over Munkelva til 
Enaremyrene og løype 9. 
 
Sideløyper:  
Fra kraftlinja mot Harebukt og videre til Angelfjell hytteområde. 
Fra løype 9, ca 500meter nordvest for Munkelva, og ned til E6. 
 

11 Fra Ropelv til Myggvann via Johannesdalen: 

Fra kommunal vei i Ropelv – om Lille og Store Ropelvvann der den møter 
løype 12. Videre til kommunal vei i Johannesdalen og langs Hagasida mot 
Midtgård, nordover til Myggvann. Løypeslutt i Storvassbukta. 

 
Sideløype: 

Sideløype fra grendehuset på Jakobsnes til kryssing av Reinøysundveien 
og 500meter i retning Store Ropelvvann. 
Fra Johannesdalen på oversiden av Kjerrisnesveien. 
Fra Dalen ved Kjerrisnesveien og ca 250meter opp til løypa fra 
Johannesdalen til Myggvann. 
 

12 Fra Fredheim til Store Ropelvvatn: 
Fra parkeringslomme ved Fredheim (Pikevann) til Pikehodet, nord for 
E105. Videre i nordlig retning til Jungajärvi og inn på løype 11 på Store 
Ropelvvann. 
 
Sideløype: 
Fra Pikehodet ned til Sollia. 
 

13 Fra Tårnet til Vintervollen: 



   

Fra Ishavsveien, over Tårnelva like øst for brua – nedenfor Tårnhallen og 
langs stolpelinje ned mot Bestemorshaugen – over fylkesveg 8860, rundt 
Rognlig og over Tamasjokkvatnet (Dammusjávri) til løype 14 ved 
Vintervollen. 

 

14 Fra Vintervollen til Grense Jakobselv: 
På vinterstengt fylkesveg 8860 fra Vintervollen til kaia i Grense Jakobselv. 
  
Sideløyper: 
Ned til Vintervollvatnet 
Ned til Langvatnet 
Ned til Holmvatnet  
Fra Gardsjøen langs den gamle snowmobilveien til sørenden av 
Holmsjøen. 
 

15 Fra Vintervollvatnet til Småstraumvatnet: 
Fra løype 14 ved Vintervollvatnet gjennom Kangasdalen til nordenden av 
Småstraumvatnet. 
 
Sideløype: 
Fra Kangasdalen ned til Lanabuktveien. 
 

16 Fra Tårnet til Korpfjell: 
På vinterstengt vei (Ishavsveien) fra fylkesveg 8860 ved Tårnet til 
nordsiden av Korpfjell (1 km forbi Oterbekken). 
 
Avstikker: 
Om Storvatnet. 
 

17 Fra Bekkevold til Harefoss: 

Fra Bekkevold til Elenholmen. Videre nord til Harefoss. 

 

Sideløype: 

Fra Elenholmen sør langs Pasvikelva til Dale. 

 

18 Fra Skrukkebukta til Gjøkhotellet/Gjøkåsen ved fylkesveg 8850 
Fra løype 17 sør for Koppervikneset, over Holmfossneset til Bjørnevatnet. 
Langs elveisen rundt Svanevatn (Salmijärvi) til Lille Skogøy opp på land 
og krysser Skrøytnesveien. Følger vei og reingjerde til Stenbakk. Krysser 
igjen Skrøytnesveien og følger myrdraget langs Melkefossveien til 
Melkefoss der den følger grusvei forbi Laftehallen mot Skjærnes. Rundt 
Fuglebukta og over Sametielva. Videre over Samettijoensuu og krysser 
fylkesveg 8850 mot Sametibrua der den møter løype 22. Går på/ langs 
kraftlinje forbi Skogfoss før den krysser over fylkesvegen 8850 og følger 
isen til Krokvika og krysser Kobbfossneset til Håksetbukta. Videre over 
land til vann 82 til Hasseltjern og langs Pasvikelva forbi Vakkerstryket. 
Over land ved Steinstryka, til Ulvestryka. På land ved sørenden av 
Steinstrykneset til Nordvestbukta. Videre på elveisen og på land ved 
Nesheim. Følger gammel kjørevei til fylkesveg 8850 ved Gjøkhotellet og 
løype 24.  
 

Sideløyper: 

Fra Utnes til gamle Svanvik Camping. 



   

Inn Svanevatn (Salmijärvi), over fylkesvegen 8850 ved østsiden for Loken, 
langs kraftlinje til butikken på Svanvik og langs kraftlinje fram til 
fylkesvegen 8850 ved Mostadfeltet. 

Fra kraftlinje bak Skogfoss, mot øst til fylkesveg 8850, over fylkesvegen til 
grusbane. 
Langs kjørespor ned til Solvang i Ruskebukta.  
 

19 Fra Langvasseid til Veståsveien: 
Fra Langvasseid, på langs over Langfjordvannet mot Strand. På land ved 
Steinrabben, videre nordvest 1,1km. Ned Tjæredalen 800 meter til 
høyspentlinje. Langs høyspentlinje og videre til Veståsveien, løype 20. 
 
Sideløype: 
Fra Tjæredalen over Mosemyra til Sagvatnet og på vannet ca. 1,8km 
 

20 Fra Trangsund til Russeåsen: 

Opp fra Pasvikelva 900meter sør for Trangsundneset. Videre mot vest 
over Bjørnsundveien – sør for Furulund – over Skoltevasshøyda. Krysser 
fylkesvegen 8850 ved Strandkrysset. Videre langs sørsiden av veien til 
Strand til løypa møter Veståsveien (skogsbilvei). Langs skogsbilveien, 
under høyspentlinje over Hessengåsen. Mot sør på vestsiden av 
Hessengåsen, krysser skogsbilvei videre ned mot Russeåsen til løype 18.  

 

Sideløype:  

Fra Skoltevasshøyda til caravanplass ved Haukereiret.  

 

21 Fra Sametibrua til Lille Sameti: 

Fra løype 18 ved Sametibrua, langs skogsbilvei til Malbekken. Over 
Áhkajávri, og videre nordøst til Lille Sameti. 

 

22 Fra Sametibrua til Lille Røyrvatnet: 

Fra løype 18 ved Sametibrua, videre over Markina til Malbekkvatn. 
Fortsetter over Kuusijärvi, Okselva og Båttjørna til Lille Røyrvatnet.  

 

23 Fra Hauge til Vaggatem: 

Fra parkeringsplass ved Hauge over fylkesveg 8850. Sørover på 
Pasvikelva mot Skogly. Videre mot Vaggatem på vestsiden av 
Ruskeneset. 

 

Sideløype 

Fra Hauge, langs skogsbilvei til Lille Spurvvann – videre over Store 
Spurvvann til nordenden av vannet. 

Fra Hauge ned til Nordvestbukta 

Til Løype 18 på Pasvikelva ved Hauge 

Til Løype 18 på Pasvikelva ved Skogly 

 

24 Fra Gjøkhotellet til Treriksrøysa: 

Fra parkeringsplass ved fylkesveg 8850 vis-à-vis Gjøkhotellet – vest for 
fylkesvegen fram til Gjøkåsen grensestasjon – langs skogsbilveien til 
Grensefoss – langs forsvarets utrykningsvei til veiens ende og videre opp 
til Treriksrøysa. 



   

 

 

§ 4. Åpning og stenging av løypenettet  

a) Åpning og stenging av løyper kunngjøres på kommunens hjemmeside.  

b) Løypenett åpnes tidligst 1. november og stenges senest 5. mai. 

c) Løype 4 og løype 9 åpnes tidligst 1. januar og stenges senest 5.mai av hensyn 

til reindriften.  

d) Åpning og stenging av den enkelte løype skal skje i samråd med det aktuelle 

reinbeitedistrikt. 

e) Kommunen kan stenge løypenettet, enkeltløyper eller deler av løyper med 

umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. 

Dette vil annonseres på kommunens hjemmeside. 

f) Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 

1. november. 

§ 5. Bruk av løypenettet  

a) For løypenettet i kommunen gjelder de nasjonale bestemmelser for hastighet 

etter vegtrafikkloven. Maksimal hastighet er 70 km/t. Maksimal hastighet med 

slede er 60 km/t. Maksimal hastighet med slede med passasjer er 40 km/t.  

b) Fartsgrense skal være 30km/t på følgende strekninger: 

Løype 1: 

- Fra Tyttebærsletta til sideløype til Sjeteen 

- Fra løypeslutt i Mattisbukta og 700meter mot Bugøynes 

- Alle sideløyper til løypa 

Løype 2: 

- Sideløype fra Sopnesmyra, ved innkjøring til Valenveien, ned til Grundvik, Bugøyfjord. 

Løype 3: 

- Fra sørsiden av Lille Farkollen (Uhcit Fárrennurki) til løype 3 møter alternativløype 3 nord 

for Stourrarohtojávri. 

- Fra løypestart i Bugøyfjord og 400meter langs løypa mot Gallok 

- Fra løypestart i Øvre Neiden og til sideløype fra Færdesmyra mot Grytfossneset. 

- Sideløype fra Færdesmyra mot Grytfossneset på nordsiden av Bjørknesveien. 

Løype 4: 

- Stekningen fra Sakrisbekken, forbi reingjerde og til nordenden av Sakrisvatn (134 m.o.h) 

- Sideløype fra Sakrisvatn, vest til E6 ved Sakrisbekken. 

- Fra løypestart/-stopp ved Bogobekken og ca 1800meter (forbi hyttefeltet) 

Løype 5: 

- Fra løypestart/-stop i Braselv og til Braselvvannet 

- Sideløype fra Vagge i Bugøyfjord til Čearretjavri. 



   

Løype 6: 

- Fra løypestart/-stopp ved Neiden hotell, på elveisen til Mikkelsnesveien og 2000meter i 

retning Braselvva 

- Fra Braselva og til Brønnvannet ved sideløype mot Storbukt 

- Sideløype fra Bødkerbekken og ca 200meter mot Timesholmfjellet. 

- Sideløype fra Brønnvatnet ut til Storbukt på Kongsveien. 

- Sideløype fra Neidenelva ved Korbineset og til Neiden Motell og camping. 

Løype 7: 

- Fra løypestart/-stopp ved Neiden Fjellstue og til løypestart for løype 8. 

- Fra løypestart/-stopp ved Neiden hotell og ca 300meter mot Enaremyra. 

- Sideløype fra Neiden Fjellstue østover på Neidenelva. 

- Sideløype fra Neiden Fjellstue vestover til Bevernes. 

Løype 10: 

- Fra løypestart i Sandnesdalen og opp til Snarevatnet (Gárdejávri) 

- Sideløype fra kraftlinja mot Harebukt og videre til Angelfjell hytteområde. 

Løype 11: 

- Sideløype fra grendehuset på Jakobsnes til kryssing av Reinøysundveien og ca500meter i 

retning Store Ropelvvann. 
- Sideløype fra Dalen til påknytning på løype mellom Johannesdalen og Myggvann. 

Løype 12: 

- Fra løypestart ved Fredheim og 200meter i retning mot Jungajávri. 

- På løypa mellom Fredheim og Ropelvvannet, ca 100meter fra Jungajávri og 100meter 

utpå vannet. 

Løype 13: 

- Fra løypestart ved Ishavsveien og til Tamasjokvatnet (Dámmošjávri). 

Løype 15: 

- Sideløype fra Kangasdalen ned til Lanabuktveien. 

Løype 16: 

- Avstikker på Storvatnet. 

Løype 18: 

- Trangsund; fra start ved løype 20 og ca 3000meter i retning Svanvik (til Pernes). 

- Melkefoss; fra GBN 19/19 og til Kraftlinje fra Melkefoss kraftverk (ca 1600meter). 

- Sameti-Skogfoss; fra Sametielva og til løypa går utpå elveisen sør for Skogfoss. 

- Sideløype fra Utnes til gamle Svanvik Camping. 

- Sideløype fra elva ved Utnes og til Mostadfeltet. 

- Sideløype til Solvang i Ruskebukta. 

Løype 19: 

- Langvasseid; Fra løypestart og til Langfjordvannet. 



   

Løype 20: 

- Sideløype fra Skoltevasshøyda til caravanplass ved Haukereiret. 

Løype 21: 

- Fra løypestart ved Sametibrua og 2000meter i retning Lille Sameti 

Løype 23: 

- Fra løypestart ved Hauge, ut på Pasvikelva til start for sideløype mot Nordvestbukta (ca 

400meter)  

- Fra (side)løypa treffer land på vestsiden av Lille Spurvvatnet og til Store Spurvvatnet (ca 

1500meter) 

c) Føreren skal stanse før kryssing av veg og har vikeplikt for trafikanter som 

befinner seg på vegen. Maksimal hastighet ved kryssing av veg er 20 km/t.  

d) Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen 

ferdsel.  

e) I naturreservat tillates kun ferdsel i godkjent snøskuterløype. Ferdsel ut fra 

godkjent snøskuterløype 22 og løype 3 er ikke tillatt innenfor naturreservatets 

avgrensning, jf. Forskrift om fredning av Store Sameti – Skjelvatnet 

naturreservat og Forskrift om fredning av Færdesmyra naturreservat. 

f) Det er forbud mot rasting av hensyn til kulturminner og kulturmiljø langs 

følgende strekninger: 

Fra løypestart til løype 10 i Sandnesdalen og opp til 

Telegrafvatnet/Snarevatnet (Gárdejávri) 

Sideløype til løype 6 fra Neidenelva ved Korbineset og til Neiden Motell og 

camping. 

g) Det er forbud mot rasting av hensyn til reindrifta vest for skuterløype 3 langs 

følgende strekning: fra sørsiden av Lille Farkollen (Uhcit Fárrennurki) til løype 

3 møter alternativløype 3 nord for Stourrarohtojávri. 

§ 6. Skilting og merking 

a) Løyper skal stikkes etter kartfestet trasé. 

b) Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for 

fysisk sikring av snøskuterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal 

fjernes ved stenging av løyper. 

c) Der løypene krysser bilveg skal Statens vegvesen sine normer for skilting og 

merking følges. 

d) Strekninger med nedsatt fartsgrense jf. § 5 b) skal merkes særskilt. 

e) Strekninger med nedsatt rasteforbud jf. § 5 f) og g) skal merkes særskilt. 

f) Merking skal gjøres med stikker og merker i biologisk nedbrytbart materiale. 

§ 7. Drift og tilsyn 

a) Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene.  

b) Kommunen har ansvar for å vurdere behov for omlegging og stenging av 

løypene.  



   

c) Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding 

av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traséer, klopping og 

enkle bruer er tillatt. 

§ 8. Løypebredde 

Maksimal bredde på løypetraseen er 4 meter.  

§ 9. Mindre endring av løypetrasé 

Dersom terreng eller kjøreforhold tilsier at det er nødvendig, kan kartfestet trasé 

avvike med inntil 15 meter for å sikre en funksjonell og sikker løypetrasé. 

§ 10. Parkering og rasting 

a) Det er tillatt å parkere og raste inntil 300 meter fra senter av løypen på begge 

sider. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. 

Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt. 

b) Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 

km/t. 

c) Parkert snøskuter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for all 

annen ferdsel.  

d) Det tillates rasting på de vann som er opplistet i Vedlegg 1. Det tillates kun 

rasting på selve vannet og det er følgelig ikke tillatt å kjøre videre opp på land 

for å raste. Ved rasting på vann skal det kjøres i rett linje ut fra løypa. 

e) Hensetting av gompi, bu, campingvogn eller annet byggverk tilrettelagt for 

transport med snøskuter regnes ikke som rasting, og er ikke tillatt i forbindelse 

med motorferdsel etter denne forskrift. 

§ 11. Kjøretillatelse og gebyr 

a) Det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i løypene. 

b) Kjøretillatelse skal medbringes under kjøring.  

c) Prisen for kjøretillatelse reguleres årlig i Sør-Varanger kommune sitt 

gebyrregulativ.  

§ 12. Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 

vassdrag, fører til anmeldelse etter motorferdsellovens § 12. 

§ 13. Evaluering 

Denne forskrift skal evalueres hvert 2. år fra vedtaksåret. 

§ 14. Ikrafttreden  

Denne forskrift trer i kraft straks. Forskrift av 20. desember 2010 nr. 1690 om 

snøskuterløyper, Sør-Varanger kommune, Finnmark oppheves fra 01.07.2020. 



   

  



   

 

Vedlegg 1 - Rasting 

På disse vann tillates kjøring på det aktuelle vannet for å raste, jf. § 4 a. i Lov om 

motorferdsel i utmark og vassdrag. Det åpnes for rasting på følgende vann: 

Løype 3 

Førstevannene (Vuosttamušjávri)– 229/233 m.o.h 

Jorbagálšajávri – 204 m.o.h 

 

Løype 5 

Braselvvatn (Guolleveaijávri) – 9 m.o.h 

Lille Jerestamjavri (Uhcit Jerestanjávri) – 100 m.o.h 

Store Jerestamjavri (Jerestanjávri Stuorra) – 93 m.o.h 

Bjørnvatnet (Guovžajávri) – 97 m.o.h 

 

Løype 7 

Vegvatn/Veiskillevatn (Čižžejávri) – 100 m.o.h 

Ankrøttvatn (Ánnagrehtajávri) – 98 m.o.h 

 

Løype 9 

Husvatnet (Fuonejávri) – 115 m.o.h 

 

Løype 10 

Ongajærvi (Oaggunjávri) – 189 m.o.h 

Tvillingvatnet – 191 m.o.h 

Vann 184 – 184 m.o.h 

 

Løype 11 

Lille Ropelvvatn (Uhca Juranjávri) – 51 m.o.h 

Store Ropelvvatn (Stuorra Juranjávri) – 51 m.o.h 

 

Løype 13 

Tamasjokvatnet (Dámmošjávri) – 17 m.o.h 

 

Løype 14 

Vintervollvatnet (Gazzaboahkánluoppal) – 79 m.o.h 

Langvatnet (Gazzaboahkánjávri) – 87 m.o.h 

Holmvatnet (Duolbajávri) – 158 m.o.h 

Holmsjøen (Stuorra Suolojávri) - 118 m.o.h 

Gardsjøen (Gárddebealjávri) - 84 m.o.h 

 

Løype 15 

Småstraumvatnet (Kosenjávri) – 47 m.o.h 

 

Løype 19 

Sagvatnet – 74 m.o.h 



   

 

Løype 21 

Den sørlige delen av Lille Sameti – 95 m.o.h (sør for linje mellom X: 7707430, 

Y:602100 og X:7707350, Y:603180) 

 

Løype 22 

Båttjørna – 90 m.o.h 

Malbekkvantnet – 96 m.o.h 

 


