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1 INNLEDNING 

Adgang til å etablere snøskuterløyper til fornøyelseskjøring er hjemlet i motorferdselloven (§ 
4a) og forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. (§ 4a).  

Reglene om snøskuterløyper for fornøyelseskjøring trådte i kraft 19. juni 2015. Disse gir 
kommunestyret myndighet til å fastsette snøskuterløyper på vinterføre. Kommunestyret kan 
overføre myndigheten til et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, men kan 
ikke overføre myndigheten til kommuneadministrasjonen.  

Regelverket åpner for å etablere løyper for kjøring med snøskuter (beltemotorsykkel) på 
vinterføre. Bruk av andre kjøretøy i løypene, som for eksempel ATV med påsatte belter, kan 
ikke tillates. Med vinterføre menes mark som er dekket av naturlig vintersnø. Hele løypa må 
være dekket av et bærende snølag, og løypene kan ikke brukes når deler eller flekker i løypa 
ikke lenger er dekket av snø.  

Kommunen kan bare åpne for fornøyelseskjøring i faste løyper. Regelverket åpner ikke for fri 
kjøring uten løyper.  

Kommunen fastsetter snøskuterløyper ved å vedta et kart over snøskuterløypene og 
bestemmelser for bruken av løypene. Krav til prosess for å fastsette snøskuterløyper følger av 
forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 4 a tredje ledd.   

 

2 RAMMER OG PREMISSER 

2.1 Nasjonale føringer 

Kommunene har gjennom forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 4 a fått myndighet til å 
etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter på vinterføre. Kommunen kan bare 
åpne for fornøyelseskjøring i faste løyper. Bestemmelsen gir ikke anledning til å åpne områder 
for fri kjøring utenfor løyper og kan heller ikke brukes som grunnlag for dispensasjon til 
enkeltpersoner som ønsker å kjøre på tur eller hytteeiere som ønsker å kjøre fra hytta til 
løypa. 
 

 

Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 4 a 

Snøscooter kan brukes på vinterføre i løyper fastsatt i medhold av bestemmelsen her, innenfor de 
rammer som følger av kommunens forskrift etter annet ledd. 

Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan fastsette 
snøscooterløyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. Løypene skal fastsettes i eget kart. 
Løypene skal vises i kartet til kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi 
bestemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan i 
bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene. I 
Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og 
Storfjord) kan kommunen i bestemmelsene tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste. 
Kommunen skal sørge for merking av og informasjon om løypene. Motorferdsel i 
snøscooterløypene er ikke tillatt etter 5. mai. I sentrale områder for kalving og flytting av rein skal 
løypene være stengt om våren etter 25. april. § 9 unntatt første ledd første punktum gjelder 
tilsvarende. 
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2.2 Kommuneplanens arealdel 

Arbeidet med snøskuterløyper ble startet før siste rullering av kommuneplanens arealdel, 
men lovverket var ikke på plass før denne ble sendt på høring. Kommuneplanen inneholder 
følgende bestemmelse om fremtidige løyper: 
 

 

  

Forvaltningsloven kapittel VII gjelder for kommunens utarbeidelse og vedtakelse av løypekart og 
bestemmelser om snøscooterløyper med de særregler som følger av paragrafen her. Forslaget til 
snøscooterløyper med bestemmelser om bruk skal sendes på høring som beskrevet i plan- og 
bygningsloven § 11-14. Av kommunens vedtak skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til 
forslaget og konsekvensene av snøscooterløypene med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken 
betydning disse er tillagt, samt kommunens vurdering etter femte ledd. Kommunens vedtak skal 
kunngjøres etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. 

Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. 
Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. 

Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for 
friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, 
kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre. 

Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen løypene vil ha for 
friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene 
der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige 
friluftslivsområder i kommunen. 

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har 
samtykket. 

Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven 
kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til 
eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner 
hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale 
organer. 

3.2  Scooterløyper for fornøyelseskjøring  
Scooterløyper for fornøyelseskjøring fastsettes i egen forskrift hjemlet i motorferdselloven. Løyper 
inntegnet i kommuneplanens arealdel er til informasjon for øvrig arealplanlegging, og har ikke 
selvstendig rettsvirkning. 
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3 FORESLÅTT LØYPETRASÉ 

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for fastsettelse av snøskuterløyper. Veilederen 
gir en gjennomgang av saksbehandlingsprosedyrer og hvilke krav og hensyn som må ivaretas. 
Det er angitt en rekke begrensinger i adgangen til å fastsette løyper: det skal ikke legges 
løyper i verneområder, løyper skal ikke være til vesentlig skade for reindriften og at det ikke 
er tillatt med terrenginngrep. Utover dette er det en rekke tema som kommunene skal ta 
hensyn til ved etablering av snøskuterløyper. Miljødirektoratet har også utarbeidet egne 
veiledere for naturmangfold og støy som er benyttet.  

Forslaget til løypenett foreligger som et helhetlig løypenett, men er oppdelt for enklere å 
beskrive og utrede konsekvensene. Alle relevante tema for de foreslåtte traséene er 
konsekvensutredet og det vurderes at trasé 1 er godt egnet som løype for fornøyelseskjøring. 

 

3.1 Oppsummering av forslag til snøskuterløyper i Osen kommune 

  

Figur 1 Foreslåtte løyper (høyre) og rådmannens innstilling (venstre). 

 

1. Åsegg – Killingdalen – Stein: Innspillet imøtekommes delvis. Det foreslås endringer ved 

Mortenjonsatjønnan der traseen legges noe lenger øst av hensyn til naturmangfoldet. 

2. Åsegg – Steinssetervegen- Mølnstranda: Innspillet imøtekommes ikke av hensyn til 

friluftslivsinteressene og naturmangfoldet. 

3. Nordmelan – Gammelseteren- Smørdalen: Innspillet imøtekommes ikke av hensyn til ras- 

og skredfare, naturmangfoldet og friluftslivsinteressene. 

4. Rørvatnet – Andalslivatnet: Innspillet imøtekommes ikke av hensyn til 

reindriftsinteressene, naturmangfoldet og friluftslivsinteressene. 

 

3.2 Beskrivelse av traseen 

Traseen går fra Åsegg, langs Finnvollveien, gjennom Killingdalen, forbi Killingvatnan, 
Mortenjonsatjønnan og Rosskardtjønna, gjennom Rosskardet og til Stein. 

Traseen har en lengde på 14,5 km med 350 m høydeforskjell. 
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4 UTKAST TIL FORSKRIFT 

 

Forskrift om snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i Osen kommune 

Fastsatt av Osen kommunestyre DD.MM.ÅÅÅÅ med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark 
og vassdrag av 1977‐06‐10 nr. 82 § 4 a, andre ledd, og forskrift 15.mai 1988 nr. 356 for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 
 

§ 1  Formål 

Formålet med forskriften er å legge til rette for fornøyelseskjøring med snøskuter i Osen 
kommune. 

§ 2  Beskrivelse av trasé  

Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs merket 
løype vist i kartvedlegg til forskriften. Traseen går fra Åsegg, langs Finnvollveien, 
gjennom Killingdalen, forbi Killingvatnan, Mortenjonsatjønnan og Rosskardtjønna, 
gjennom Rosskardet og til Stein. 

 Parkeringsplasser kan tilrettelegges på Åsegg og Stein. 

Rasteplasser kan tilrettelegges inntil 30 m fra løypetraseen ved Killingvatnan og innerst i 
Rosskardet. 

§ 3  Åpning og stenging av løypenettet 

a)  Løypenettet åpnes tidligst 1. desember og stenges senest 1. mai. Snøskuterkjøring er 
bare tillatt på snødekt mark. Løypen kan ikke åpnes før den i sin helhet er snødekt, 
og den må stenges dersom deler av den blir bar.  

b)  Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og ved løypens 
startpunkt. 

c)  Det er ikke tillatt med kjøring mellom kl. 22.00 og 07.00. 

d)  Kommunen kan stenge hele eller deler av løypen med umiddelbar virkning dersom 
det oppstår forhold som gjør dette nødvendig, herunder ved snøskredfare i traseen 
eller dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til reindrifta. Løypa kan 
også stenges ved ulovlig kjøring eller mislighold av grunneieravtaler. 

g)  Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 2. mai til og med 30. 
november. Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom når 
det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser 
som motorferdselloven skal ivareta, jfr. motorferdselforskriftens § 9 første ledd, 
andre setning. 

§4  Bruk av løypenettet 

a)  Maksimal hastighet for løypenettet i Osen kommune er 60 km/t. For øvrig gjelder 
bestemmelser om kjørefart i forskrift fastsatt med hjemmel i vegtrafikkloven 
herunder at beltemotorsykkel med slede ikke må kjøres fortere enn 40 km/t med 
passasjer. 

b)  Farten skal tilpasses lokale forhold. 
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c)  Det skal kjøres med redusert hastighet (20 km/t) på steder med kort avstand (< 50 m) 
mellom løypene og bebyggelse (hus og hytter). Redusert hastighet skal skiltes på de 
aktuelle steder. 

d) Ved eventuell kryssing av skiløyper eller veg skal det skiltes tydelig med vikeplikt, full 
stopp (skilt nr. 204) og redusert fartsgrense 20 km/t. Atkomstløypene i tilknytning til 
alle start- og rasteplasser skal ha fartsgrense 20 km/t. Der løypa går på privat veg og 
denne er brøytet i forbindelse med skogsdrift eller liknende skal fartsgrense være 30 
km/t. 

e)  Føreren har alltid vikeplikt for skiløpere/annen ferdsel.  

f)  Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer(ene). 

g)  All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe 
for naturmiljøet og mennesker. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar.  

h)  Det er ikke anledning til å benytte snøskuter som har montert utstyr som kan føre til 
økt støy. 

§ 5  Skilting og merking  

Før løypene kan tas i bruk det enkelte år, skal parkeringsplasser og løypetraséer være 
merket. Fartsgrenser iht. § 4 skal også merkes. 

Merkingen skal godkjennes av kommunen. Snøskuterferdsel i løypen er bare tillatt når 
løypene er entydig merket i terrenget og over vassdrag, og når det er kunngjort at 
løypen er åpnet for sesongen. Kjøring utenfor godkjent og merket løype er ikke tillatt. 

§ 6  Drift og tilsyn 

a)  Kommunen har det formelle ansvar for skilting og merking av løypene. Kommunen 
kan sette bort det praktiske arbeidet til lag / organisasjoner etter avtale. 

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

c)  Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traséer regnes ikke som 
terrenginngrep. Ei heller små bruer og klopper over bekker. Dette må skje i samråd 
med grunneier. 

§ 7  Løypebredde 

Maksimal tillatt bredde på løypene er inntil 5 m. 

§ 8  Parkering og rasting 

a)  Parkert snøskuter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for annen 
ferdsel. 

b) For rasting er det tillatt å parkere inntil 30 meter fra senter av løypen på begge sider, 
om annet ikke er bestemt. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved 
rasting. Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt. 

c)  Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 

d)  I soner skiltet med «Rasting forbudt» er det ikke tillatt å raste. 
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§ 9  Kjøretillatelse og gebyr 

a)  Gyldig løypebevis må medbringes ved kjøring i løypene. Løypebeviset er personlig. 
Det kan kreves betaling for løypebevis. Prissatser skal godkjennes av Osen kommune. 

b)  Utsalgssteder for løypebevis kunngjøres ved åpning av løypene. 

§ 10  Løypenettet i opplærings og næringsøyemed. 

Løypenettet kan i opplæring til kjørekort for snøskuter brukes av godkjente 
institusjoner/trafikkskoler. Det skal da være innkjøpt kjøretillatelser tilsvarende det 
antall elever de har i opplæring. 

Rekreasjonsløypene kan brukes i næringsøyemed. Nærmere bestemmelser kan gis av 
kommunen. 

§ 11  Straffeansvar 

Kjøring i løypene uten å medbringe kjøretillatelse, medfører tilleggsgebyr. 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag, fører til anmeldelse. Det vises for øvrig til motorferdsellovens § 12.  
«Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter, regler eller vilkår 
fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, straffes med bøter.» 

Statens naturoppsyn kan ilegge fører av snøskuter overtredelsesgebyr hvis fører ikke 
overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av motorferdselloven eller denne 
forskrift. 

§12  Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks.   
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5 KART 
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VEDLEGG: KONSEKVENSVURDERING 

Kommunen mottok i forbindelse med kommuneplanprosessen ett forslag til trasé for 
snøskuterløype. Dette traséforslaget er oppdelt i mindre områder, og for hver av disse er det 
foretatt en overordnet konsekvensutredning. Konsekvensutredningene beskriver virkninger 
for miljø og samfunn av de foreslåtte endringene. Metodikken er beskrevet i 
Miljødepartementets veileder T-1493 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. 

Konsekvens er i hver utredning vist med fargekoder: 

 Ingen eller små negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store eller svært store konsekvenser 

 

Konsekvensutredningene tar utgangspunkt i tilgjengelige kartdata, analyser, faglig skjønn og 
andre kjente opplysninger. Alle tema i Tabell 1 er utredet.  

Tabell 1  Utredningstema 

Tema og kilde Vurdert 

Verneområder 
naturbase.no 

Vil snøskuterløyper berøre verneområder eller foreslåtte 
verneområder? 

Reindrift 
kilden.nibio.no 

Reindriftsarealene med særlig fokus på særverdiområder og 
minimumsbeiter for Fosen reinbeitedistrikt.  

Naturmangfold 

kart.naturbase.no 

artsdatabanken.no 

 

I hvilken grad tiltaket påvirker regionale og nasjonalt viktige 
naturtyper, vilt og inngrepsfrie naturområder. Vil løypene berøre 
viktige hekkeplasser, hi, spillplasser el. slik at det er fare for at 
hekking mv. oppgis, eller gå gjennom særlig sårbare eller truede 
botaniske forekomster der skader på vegetasjon eller markdekke 
kan oppstå ved lite snødekke?  

Terrenginngrep og landskap Vil snøskuterløypene kreve terrenginngrep eller utgjøre synlige, 
permanente spor i barmarkssesongen? 

Kulturminner og kulturmiljø 

askeladden.ra.no  

I hvilken grad tiltaket påvirker kulturminner og kulturmiljø. 

Støy I hvilken grad medfører tiltaket økt støy for brukerne av området i 
og rundt løypene? Støysonekartleggingen er gjennomført i tråd 
med Miljødirektoratets veileder. 

Andre ulemper for friluftsliv 
Berører snøskuterløypen viktige eller svært viktige friluftsområder, 
jf. friluftslivskartleggingen i Osen kommune? Som 
bakgrunnsmateriale har kommunen foretatt en kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområdene i kommunen, jf. 
Miljødirektoratets håndbok M98–2013 Kartlegging og verdsetting 
av friluftslivsområder.  

Ras- og skredfare I hvilken grad tiltaket er utsatt for fare for ras og skred? Jfr. 
databasen skrednett.no 

http://www.naturbase.no/
http://kilden.skogoglandskap.no/
http://kart.naturbase.no/
http://askeladden.ra.no/
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Figur 2  Foreslåtte snøskuterløyper i Osen kommune. Disse er foreslått som et helhetlig 
løypenett, men er inntegnet med ulik farge og nummerert for lettere å beskrive 
og utrede konsekvensene.   

 

 

Figur 3 Kartet illustrerer hvor store deler av området som er årstidsbeite for rein. 



Plan for snøskuterløyper for fornøyelseskjøring 

12 Høringsutkast 29.08.17 

5.1 Åsegg – Killingdalen – Stein (1) 

Lengde 14,5 km Høydeforskjell 350 meter 

 

Skutertrase fra Åsegg 
langs Finnvollveien før 
den tar av nordover 
mot Killingvatna , 
Mortenjonsatjønnan og 
Rosskardtjønna. Derfra 
går den nedover 
Rosskardet etter 
eksisterende traktorveg 
og ender på Stein. Det 
er også forslått en 
forbindelse fra Stein, 
langs Granskogveien 
ved Steinselva sørover 
til Åsegg. Her mangler 
en liten forbindelse i 
eksisterende veg ved 
Åseggfossen.  

Rådmannens forslag til 
justering av trase er 
merket med rødt.  

 

TEMA  Forklaring (kunnskapsgrunnlag) og vurdering 

Verneområder  Tiltaket berører ingen verneområder eller foreslåtte verneområder.  

Reindrift   Tiltaket ligger i Fosen reinbeitedistrikt. Størstedelen av traseen ligger 
innenfor vårbeiteområde 2 og vinterbeiteområde 2, men berører ingen 
viktige minimumsbeiter. Traseen berører heller ingen flyttleier, 
oppsamlingsområder, reindriftsanlegg eller andre særverdiområder. 
Tiltaket vil generere mer ferdsel inn i områder som ikke er så lett 
tilgjengelige i dag. Tiltaket vurderes ikke å få særlig negative konsekvenser 
for reindrifta.  

Naturmangfold  Tiltaket ligger innenfor verneplan for Steinselva. I verneformålet står det: 
”Vassdraget har et attraktivt og variert landskap med stort naturmangfold 
knyttet til elveform og vannfauna. Friluftsliv er viktig bruk. ”Traseen 
vurderes ikke å komme i vesentlig konflikt med verneformålet.  

Naturtypen «bekkekløft og bergvegg» med lokal verdi er registrert i 
Rosskardet. Traseen vil gå i utkanten av naturtypen og vil dermed ikke 
berøre den vesentlig. 

Det er registrert leve- yngle- og beiteområde for lirype ved Killingvatna og 
inne ved Rosskardttjønna. Traseen vil gå i ytterkant av disse områdene. Det 
er også et beiteområde for elg og rådyr ved Åsegg, innover Gunnhildelva, 
og beiteområde for elg ved Stein og langs Steinselva.  Det er registrert 

1 

Åsegg 
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observasjoner av strandsnipe (nær truet) ved Rosskardet, ved 
Mortenjonsatjønnan og Killingvatna. Strandsnipa er trekkfugl og ankommer 
hekkelokaliteten i første halvdel av mai (Norsk Fugleatlas, NOF).  Det er 
kjøreforbud etter 5. mai, og strandsnipa vurderes derfor ikke å bli særlig 
berørt av tiltaket. Det er også gjort enkeltobservasjoner av oter og gaupe 
ved Mortenjonsatjønnan (begge sårbare arter). En vet mindre om 
innlandsoter og vinteraktivitet enn kystoteren, men tiltaket vil kunne få 
noe negativ innvirkning på forekomsten av oter. Om vinteren er naturen 
spesielt sårbar, der begrenset næringstilgang gjør dyre- og fuglelivet særlig 
sårbare for den type forstyrrelse som skutertrafikk medfører. Tiltaket 
berører ellers ingen kjente naturmangfoldsinteresser, og vurderes å få 
middels negative konsekvenser. 

Terrenginngrep 
og landskap 

 Traseen planlegges å følge eksisterende veier langs Granskogveien og 
Finnvollveien som ikke er vinterbrøyta. Det går også en tydelig sti/veg inn 
Rosskardet som er tenkt benyttet. Det legges ikke opp til terrenginngrep 
som konsekvens av tiltaket for øvrig, og det vurderes derfor ikke å få 
negative konsekvenser.  

Kulturminner 
og kulturmiljø 

 Tiltaket berører ingen kjente registreringer av kulturminner og kulturmiljø.  

Støy  Langs traseen blir to boliger/fritidsboliger liggende i rød støysone, mens 
fire blir liggende i gul støysone. Av disse ligger tre helt i starten/slutten av 
løypa ved henholdsvis Åsegg og Stein. 
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Andre ulemper 
for friluftsliv  

 Mange vil oppleve at områdenes funksjon som friluftsområder forringes av 
aktiviteten skutertrafikken medfører med støy, forstyrrelse og 
forurensning. Deler av traseen går etter eksisterende veger som ikke er 
vinterbrøyta. Det er ny trase over uberørte områder som er den største 
utfordringen. Det ligger få hytter i området fra før, og området er ikke 
registrert som viktig friluftsområde i kommunen. Det er registrert et viktig 
friluftsområde (verdi A) ved Åseggseteren innerst ved Finnvollveien, der 
traseen tar av nordover mot Killingvatna.  

Det ligger en utleiehytte 
her og området har 
verdi som jaktområde 
og jordbrukslandskap. 
Området er mest brukt 
sommerstid og tiltaket 
vurderes ikke å få store, 
negative konsekvenser 
for bruken av dette 
friluftsområdet.   

Ras- og 
skredfare 

 Traseen langs traktorveien 
ned dalen i Rosskardet 
mot Stein ligger i 
aktsomhetsområder for 
steinsprang og snøskred. 
Det er også et par felt 
langs Finnvollveien som er 
utsatt for snøskred. Det 
må vurderes eventuelle 
begrensinger i aktivitet i 
perioder det er potensiell 
snøskredfare gjennom 
bestemmelsene til bruken 
av løypen. 
  

Utløsningsområde 
Utløpsområde 

SAMLET VURDERING OG ANBEFALING 

Samlet 
vurdering  

 Løypeforslaget vurderes ikke å medføre noe særlig negative konsekvenser 
for reindrifta eller for friluftslivsinteressene. Løypa vil heller ikke medføre 
terrenginngrep, og følger i stor grad eksisterende veg/stinett. Området ved 
Åseggseteren er mest i bruk sommerstid, og er et lite område som ligger til 
dels utenfor traseen. Traseen vil følge eksisterende veg/skogsbilvegnett inn 
dalførene vestover fra Åsegg og Stein.  Det største inngrepet vil være 
forbindelsen over fjellområdet om Killingvatna og Mortenjonsatjønnan, en 
strekning på rundt 6 km. Dette vil åpne for mer ferdsel i et område som 
ligger over skoggrensa og som til nå ikke har vært så tilgjengelig vinterstid. 

Åseggseteren 

friluftsområde 
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Området har få hytter, og det vurderes derfor ikke så negativt for 
friluftslivsintereressene ved å anlegge en snøscooterløype her. Det 
vurderes som noe negativt for naturinteressene, særlig for forekomsten av 
oter, med forbindelsen over Killingvatna og Mortenjonsatjønnan. Denne 
strekningen bør derfor endres noe, og legges lenger opp i lia bort fra vatna. 
Endringen medfører ingen økt ras- og skredfare.  Løypen vurderes som lett 
tilgjengelig for håndheving av regelverket. 

Rådmannens 
innstilling 

 Innspillet imøtekommes delvis. Det foreslås endringer ved 
Mortenjonsatjønnan der traseen legges noe lenger øst av hensyn til 
naturmangfoldet. 
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5.2 Åsegg – Steinseterveien – Mølnstranda (2) 

Lengde 15 km Høydeforskjell 250 meter 

Ønsker å anlegge en skutertrase fra Åsegg innover Botnaveien før løypa tar bratt av oppover 
fra Botnan og holder høyden mot nordenden av Fjøsvatnet, før den når enden av 
Steinsseterveien. Steinsseterveien følges deretter helt fram til Mølnstranda. 

 
 

TEMA  Forklaring (kunnskapsgrunnlag) og vurdering 

Verneområder  Tiltaket berører ingen verneområder eller foreslåtte verneområder. 

Reindrift   Tiltaket ligger i Fosen reinbeitedistrikt. Størstedelen av traseen ligger 
innenfor høstvinterbeiteområde 2, men berører ingen viktige 
minimumsbeiter. Traseen berører heller ingen flyttleier, 
oppsamlingsområder, reindriftsanlegg eller andre særverdiområder. 
Tiltaket vil generere mer ferdsel inn i områder som ikke er så lett 
tilgjengelige i dag. Tiltaket vurderes ikke å få særlig negative konsekvenser 
for reindrifta.  

Naturmangfold  Tiltaket ligger innenfor verneplan for Steinselva. I verneformålet står det: 
”Vassdraget har et attraktivt og variert landskap med stort naturmangfold 
knyttet til elveform og vannfauna. Friluftsliv er viktig bruk. ”Traseen 
vurderes ikke å komme i vesentlig konflikt med verneformålet.  

Naturtypen «rik edellauvskog» med regional verdi er registrert nord for 
Skippelva, men disse vil ikke komme i konflikt med tiltaket som følger 
Steinssetervegen i dette området.  

Det er registrert leveområde for storfugl, og leve- og yngleområde for lirype 
i Jolia innerst ved Steinssetervegen. Traseen vil gå i ytterkant av disse 
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områdene. Langs Skippelva er det registrert beiteområde for elg, hjort og 
rådyr, samt leveområde for orrfugl. Traseen går også her i ytterkant av 
disse områdene, langs eksisterende veg. Det er gjort enkeltobservasjon av 
gaupe, registert som sårbar i rødlista, ved Botnan. Om vinteren er naturen 
spesielt sårbar, der begrenset næringstilgang gjør dyre- og fuglelivet særlig 
sårbare for den type forstyrrelse som scootertrafikk medfører. Tiltaket 
berører ellers ingen kjente naturmangfoldsinteresser, og vurderes totalt å 
få middels negative konsekvenser for naturmangfoldet.  

Terrenginngrep 
og landskap 

 Vegen planlegger å følge Steinssetervegen og Botnanvegen som 
eksisterende veger som ikke er vinterbrøyta. Strekningen inn mot Fjøsvatna 
vil medføre noe rydding av skog. For øvrig ligger traseen i glissent/åpent 
terreng, og det legges ikke opp til terrenginngrep som konsekvens av 
tiltaket for øvrig. Det vurderes derfor ikke å få negative konsekvenser.  

Kulturminner 
og kulturmiljø 

 Det ligger en fangstgrav ved Sagfossen, som ble fjernet ved veibyggingen. 
Tiltaket berører ellers ingen kjente registreringer av kulturminner og 
kulturmiljø. 

Støy  Langs traseen blir 11 boliger/fritidsboliger liggende i rød støysone og 8 i gul 
støysone.  

Andre ulemper 
for friluftsliv 

  Mange vil 
oppleve at 
områdene 
funksjon som 
friluftsområder 
forringes av 
aktiviteten 
skutertrafikken 
medfører med 
støy og 
forurensning. 
Det er 
landbruksdrift i 
Jolia – innerst 
ved 

Steinssetervegen. Her ligger også setre og hytter som er mye brukt. 
Området ved Steinsseteren (verdi A) er registrert som viktig friluftsområde 
(jordbrukslandskap) i kommunen, og er en del av et større friluftsområde 
(jordbrukslandskap, Steinsseteren, verdi B). Området rundt Fjøsvatna er 
registrert som et viktig nærturterreng (verdi B). Tiltaket vurderes totalt å få 
store negative konsekvenser for friluftslivsinteressene på grunn av økt støy, 
forurensning og forstyrrelser. 

Ras- og 
skredfare 

 Ved Sneilia krysser traseen aktsomhetsområder for snøskred. Det samme 
gjelder nedre del av Steinssetervegen ved Hattaneset. Det må vurderes 
eventuelle begrensinger i aktivitet i perioder det er potensiell snøskredfare, 
og traseen ved Sneilia bør uansett legges noe om for å begrense risikoen.   

Fjøsvatnet 

friluftsområde 

Steinsseteren 

friluftsområder 
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SAMLET VURDERING OG ANBEFALING 

Samlet 
vurdering  

 Løypeforslaget vurderes ikke å medføre noe særlig negative konsekvenser 
for reindrifta.  Løypa vil heller ikke medføre terrenginngrep, og vil delvis 
følge eksisterende vegnett inn dalførene østover fra Åsegg og Stein.  Løypa 
vurderes å få noe negative konsekvenser for naturmangfoldet, særlig for 
leveområdene for skogsfugl og rype. Områdene ved Steinsseteren og 
Fjøsvatna er svært viktige friluftslivsområder i Osen, og løypa vurderes å få 
store negative konsekvenser for friluftslivsinteressene på grunn av økt støy, 
forurensning og forstyrrelser.  

Rådmannens 
innstilling 

 Innspillet imøtekommes ikke av hensyn til friluftslivsinteressene og 
naturmangfoldet. 
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5.3 Nordmelan – Gammelseteren – Smørdalen (3) 

Lengde 8,5 km Høydeforskjell 230 meter 

Ønsker å anlegge en skutertrase fra Nordmelan langs Gammelsetervegen inn 
Nordmelandsmarka til Gammelseteren. Videre er traseen foreslått innover Smørdalen og 
ned til Hattaneset, der den er foreslått tilknyttet trase innover Steinseterdalen.  Traseen 
følger eksisterende seterveger, med unntak av en manglende forbindelse på ca 550 meter i 
Smørdalen. 

 
 

TEMA  Forklaring (kunnskapsgrunnlag) og vurdering 

Verneområder  Tiltaket berører ingen verneområder eller foreslåtte verneområder.  

Reindrift   Tiltaket ligger i Fosen reinbeitedistrikt. Størstedelen av traseen ligger 
innenfor vinterbeiteområde 2, mens traseen i Smørdalen ligger i ytterkant 
av høstvinterbeite 2. Traseen berører ingen viktige minimumsbeiter. 
Traseen berører heller ingen flyttleier, oppsamlingsområder, 
reindriftsanlegg eller andre særverdiområder. Tiltaket vil generere mer 
ferdsel inn i områder som ikke er så lett tilgjengelige i dag. Tiltaket vurderes 
ikke å få særlig negative konsekvenser for reindrifta.  

Naturmangfold  Tiltaket ligger innenfor verneplan for Steinselva. I verneformålet står det: 
”Vassdraget har et attraktivt og variert landskap med stort naturmangfold 
knyttet til elveform og vannfauna. Friluftsliv er viktig bruk. ”Traseen 
vurderes ikke å komme i vesentlig konflikt med verneformålet.  

Naturtypen «gammel fattig edellauvskog» med lokal verdi er registrert på 
nordsiden av Grytelva. Traseen vil gå i utkanten av naturtypen og vil 
dermed ikke berøre den vesentlig. 

Det er registrert beiteområde for rådyr, hjort og elg, samt leveområde for 
orrfug. Traseen vil gå delvis i ytterkant av disse områdene. Om vinteren er 
naturen spesielt sårbar, der begrenset næringstilgang gjør dyre- og 
fuglelivet særlig sårbare for den type forstyrrelse som skutertrafikk 
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medfører. Tiltaket berører ellers ingen kjente naturmangfoldsinteresser, og 
vurderes totalt å få middels negative konsekvenser for naturmangfoldet. 

Terrenginngrep 
og landskap 

 Vegen planlegges å følge eksisterende veg, som ikke er vinterbrøyta. Det 
legges ikke opp til terrenginngrep som konsekvens av tiltaket for øvrig, og 
det vurderes derfor ikke å få negative konsekvenser.  

Kulturminner 
og kulturmiljø 

 Tiltaket berører ingen kjente registreringer av kulturminner og kulturmiljø.  

Støy  Langs traseens nederste del blir to boliger liggende i rød støysone. 

Andre ulemper 
for friluftsliv 

 Vil medføre noe økt støy og forurensning. Dette avhenger også av 
eventuelle begrensninger som blir gjort i et regelverk for kjøring. 
Skuterløypa vil gjøre større områder lettere tilgjengelig for flere vinterstid. 
Samtidig vil mange mene at opplevelsen av områdene som friluftsområder 
forringes av aktiviteten skutertrafikken medfører med støy og forurensning. 
Traseen går (med unntak av 550 m) langs eksisterende veg. Området er ikke 
registrert som viktig friluftsområde i kommunen, selv om det er mye brukt. 
Tiltaket vurderes å få middels negative konsekvenser for friluftslivet på 
grunn av økt støy. 

Ras- og 
skredfare 

 

Store deler av Gammelsetervegen ligger i aktsomhetsområder for snøskred. 
Det må vurderes eventuelle begrensinger i aktivitet i perioder det er 
potensiell fare for snøskred og steinsprang.  

SAMLET VURDERING OG ANBEFALING 

Samlet 
vurdering  

 Løypeforslaget vurderes ikke å medføre negative konsekvenser for 
reindrifta.  Løypa vil heller ikke medføre terrenginngrep.  Løypa vurderes å 
få middels negative konsekvenser for naturmangfoldet. Det er fare for 
snøskred langs store deler av traseen. Løypa knytter Nordmelandsmarka 
sammen med Steinsseterdalen, og vil få store, negative konsekvenser for 
friluftslivsinteressene på grunn av økt støy, forurensning og forstyrrelser.  

Rådmannens 
innstilling 

 Innspillet imøtekommes ikke av hensyn til støy, ras- og skredfare, 
naturmangfoldet og friluftslivsinteressene. 

 

 

Gammelsetervegen 
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5.4 Rørvatnet – Andalslivatnet (4) 

Lengde 15 km Høydeforskjell 100 meter 

Ønsker å anlegge en skutertrase fra Steinseterveien nordøstover mot Rørvatnet med 
forbindelse langs Langvassvatnet om Andalslivatnet, om Kringlåtvatna mot Gammelseteren. 
Traseen bygger videre på foreslått trase innover Steinssetervegen og innover Grytelva fra 
Nordmelan.  

 
 

TEMA  Forklaring (kunnskapsgrunnlag) og vurdering 

Verneområder  Tiltaket berører ingen verneområder eller foreslåtte verneområder.  

Reindrift   Tiltaket ligger i Fosen reinbeitedistrikt. Størstedelen av traseen ligger 
innenfor høstvinterbeiteområde 2 og vinterbeiteområde 2. På vestsiden av 
Rørvatnet ligger traseen i ytterkant av høstvinterbeiteområde 1 og 
vårbeiteområde 2. Traseen krysser en flyttlei ved Andalslivatnet, men 
berører ellers ikke viktige minimumsbeiter, oppsamlingsområder, 
reindriftsanlegg eller andre særverdiområder. Tiltaket vil generere mer 
ferdsel inn i områder som ikke er så lett tilgjengelige i dag. På bakgrunn av 
mange mulige berøringspunkter med reindrift vurderes tiltaket å kunne 
medføre negative konsekvenser for reindrifta.  

Naturmangfold  Tiltaket ligger innenfor verneplan for Steinselva. I verneformålet står det: 
”Vassdraget har et attraktivt og variert landskap med stort naturmangfold 
knyttet til elveform og vannfauna. Friluftsliv er viktig bruk. ”Traseen 
vurderes ikke å komme i vesentlig konflikt med verneformålet.  

Det er registrert leveområde for lirype og storfugl i store deler av området 
som berøres av traseen. Deler av området er også yngleområde for disse 
artene. Ved Rørvatnet er det også yngleområde for rødstilk, småspove og 
rødlistearter som fiskemåse og vipe. Det er også gjort flere observasjoner 
av gaupe ved Andalslivatnet, registert som sårbar i rødlista. Om vinteren er 
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naturen spesielt sårbar, der begrenset næringstilgang gjør dyre- og 
fuglelivet særlig sårbare for den type forstyrrelse som skutertrafikk 
medfører. Tiltaket ligger i et relativt uberørt område og vurderes samlet 
sett å få store, negative konsekvenser for naturverdiene, spesielt for rype 
og skogsfugl. 

Terrenginngrep 
og landskap 

 Det legges ikke opp til landskapsinngrep som konsekvens av tiltaket, og det 
vurderes derfor ikke å få negative konsekvenser.  

Kulturminner 
og kulturmiljø 

 Berører ingen kjente registreringer av kulturminner og kulturmiljø.  

Støy  Langs traseen blir 6 fritidsboliger liggende i rød støysone. 

Andre ulemper 
for friluftsliv 

 Traseen forutsetter forbindelse via Steinssetervegen. Her ligger også setre 
og hytter som er mye brukt. Området ved Steinsseteren (verdi A) er 
registrert som viktig friluftsområde (jordbrukslandkap) i kommunen, og er 
en del av et større friluftsområde (jordbrukslandskap, Steinsseteren, verdi 
B). Traseen vil også åpne for ferdsel et større, relativt uberørt område som 
ellers er lite tilgjengelig vinterstid. Det ligger få hytter i området fra før, de 
fleste er konsentrert rundt Haugavatnet. Tiltaket vurderes å få store, 
negative konsekvenser for friluftslivet på grunn av økt støy, forurensning og 
forstyrrelser. 

Ras- og 
skredfare 

 Noe utsatt for snøskred og steinsprang på østsiden av Rørvatnet og 
Andalslivatnet. Forutsetter en justering av traseen i disse områdene.  

SAMLET VURDERING OG ANBEFALING 

Samlet 
vurdering  

 Traseen vil få store, negative konsekvenser for reindriftsinteressene og 
naturmangfoldet i området. Tiltaket vil åpne for mer ferdsel i et område 
som ligger over skoggrensa og som til nå ikke har vært så tilgjengelig 
vinterstid.  

Rådmannens 
innstilling 

 Innspillet imøtekommes ikke av hensyn til reindriftsinteressene, 
naturmangfoldet og friluftslivsinteressene. 
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5.5 Støyvurdering alle traseer 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) er lagt til grunn for 
støyvurderingen.  
Miljødirektoratets støymålinger for hastighet på 60 km/t er lagt til grunn.  Miljødirektoratet 
mener det bør være et absolutt krav at løype ikke etableres slik at støyfølsomme bygninger 
havner i rød sone. For overskridelser av gul sone bør dette bemerkes og en omlegging av 
traseen vurderes, eventuelt redusert fartsgrense, tidsbegrenset åpning eller andre tiltak.  
 
Miljødirektoratets metode er brukt for å se i hvilken grad støy kan bli en vesentlig ulempe for 
de aktuelle løypetraseene. Sårbare objekter er innhentet fra bygninger i FKB med 
bygningstypekoder som angir en av de støyfølsomme bruksformålene, samt kommunens nye 
kartlegging av viktige friluftslivsområder. Unøyaktig plassering av løypetraseene kan naturlig 
nok slå vesentlig ut ved en slik metode. Miljødirektoratets støyveileder angir følgende 
minsteavstander fra senterlinje løype til ytterkant støysone: 
 
Tabell 2  Avgrensing av støysoner iht. Miljødirektoratets støyveilder for snøskuterløyper. 

Hastighet 20 km/t 40 km/t 60 km/t Full aks. 

Områdetype Anbefalt grenseverdi 
(L5AF) 

Anbefalt minsteavstand (meter) 

Svært viktig eller viktig 
friluftsområde. 

Grønn støysone. 

40 dB 450 800 1400 2800 

Bolig, fritidsbolig, annet 
støyømfintlig bygg. 

Gul og rød støysone. 

60dB 

70 dB 

50 

20 

100 

40 

150 

50 

350 

100 

 

 
Resultatet av støyvurderingen for hver enkelt trasé er vist under. 
 
Tabell 3 Bygninger med støyfølsomt bruksformål i støysonene til løypetraseene 

 Sum bygningsenheter Trasé 1 Trasé 2 Trasé 3 Trasé 4 

Gul sone (kun bygg 
utenfor rød sone) 

17 4 8 3 2 

Rød sone 24 2 11 5 6 

 

I trasé 1 som berører færrest støyfølsomme bygg kan traseen vanskelig legges utenom de to 
byggene i rød sone. Som avbøtende tiltak kan hastigheten forbi disse bygningene reduseres. 
 

 
 


