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Under er innkomne merknader og innspill sammenfattet og vurdert. Sammenfattingen er ikke 
uttømmende, og for ytterligere detaljer vises til vedlagte høringsuttalelser i fulltekst.  

Tabell 1 Merknader fra sektormyndighetene 

Høringsinstans og merknad Vurdering 

Statsforvalteren i Trøndelag 06.04.21 

Landbruk 

Løypene må ikke legges slik at de kommer i konflikt med nøkkelbiotoper i 
skog (MIS-figurer). Det bør legges til en buffer i de tilfeller løypene ligger 
tett inntil nøkkelbiotoper. 

Det vil ofte være aktuelt å bruke deler av de samme traseene i forbindelse 
med hogst og tømmertransport. Sambruk av traseene av snøscooter og 
skogsmaskiner vil skape farlige situasjoner og det kan dermed bli behov for 
å stenge deler løypa for snøscooterkjøring i perioder. Kommunen bør 
vurdere å ta inn i forskriften at løypenettet kan stenges dersom det er 
behov for det i forbindelse med hogst. 

Klima og Miljø 

Viser til uttalelse til høring av løypeforslag i brev datert 8.1.2018. 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag påklaget løypeforslag inn mot Dåapma i 
2018 med følgende begrunnelse: 

«Av hensyn til det svært viktige friluftslivsområdet Teksjøen/Dåapma og at 
den foreslåtte løypa blir liggende i et større område uten store tekniske 
inngrep, vil vi frarå at det åpnes for ei snøskuterløype østover fra 
Habroheia-Botnlia-Botnan i retning Dåapma. Dersom kommunen likevel tar 
denne delen av løypa inn i forskriften, ønsker Fylkesmannen å bli 
underrettet for å vurdere og påklage vedtaket.» 

Settefylkesmannen i Møre og Romsdal opphevet deler av løypa i 
klagebehandlingen. Forslaget som nå har kommet er delvis det samme som 
forlaget som ble sendt på høring i 2017. Klima- og miljøavdelingen kan ikke 
se at vi skulle ha en annen holdning til trasé 2 enn vi hadde i 2018. Et 
vedtak hvor man etablerer trasé 2 må forventes påklaget. 

For trasé 3 ber vi om at det gjennomføres beregninger av støy iht. veileder 
fra Miljødirektoratet. Videre kan det virke som om deler av traséen ligger 
utenfor det som er kartlagt mtp. friluftsområder. Vi minner om at det er et 
absolutt krav at alle områder hvor det planlegges løyper for 
fornøyelseskjøring er kartlagt. Vi ber om at en evt. trasé trekkes mot sør-
vest slik at den fjernes helt fra det svært viktige friluftsområdet og at en 
evt. påkobling mot eksistererende trasé skjer på vestsiden av Habroheia. 

Samfunnssikkerhet  

Det må lages en risiko- og sårbarhetsanalyse som må hensyntas i 
utformingen av forskriften. Spesielt viktig vil normalt skred og områder 
med islagte vann være. NVE er fagmyndighet på disse områdene. 
Kommunen er den som definerer om ROS analysen er dekkende og 
identifiserte tiltak hensyntas. 

 

 

Løypene berører ingen 
kartlagte nøkkelbiotoper (MIS-
figurer). 

Løypene berører i liten grad 
skog, og sambruk anses som 
ikke aktuelt. Mulighet for 
stenging i forbindelse med 
hogst (sikkerhetshensyn) tas 
likevel inn. 

 

Den nye løypertraseen berører 
fremdeles område avsatt som 
svært viktig friluftsområde. 
Tidligere opphevet løype gikk 
imidlertid inn henhold til INON-
kartlegging i område med 
villmarkspreget natur, mens ny 
trasé går gjennom INON sone 1 
(3-5 km fra inngrep). Samtidig 
gikk den opphevede løypa 
gjennom et viktig funksjons-
område for lirype. Ny løype er 
lagt utenom dette funksjons-
området. 

 
Støypåvirkning er beskrevet i 
konsekvensutredningen.  
 
Kun en liten del av løypa ligger i 
område der friluftskartlegging 
ikke er fullført. Det tas høyde 
for at det ikke kartlagte 
området også er et svært viktig 
friluftsområde. 
 
ROS-analyse er utarbeidet. 
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Reindrift  

Området for planlagt snøskuterløype ligger i Fovsen Njaarke sijte (Fosen 
reinbeitedistrikt). Sijten er delt i to siidaaer (driftsgruppe nord og sør) som 
driver atskilt gjennom hele året. Løypeforslaget berører den nordlige sijten. 
Løypa berører ikke direkte sentrale vinter- og vårbeiter. Vinterbeiter i 
nærområdet ligger grovt sett vest for fv. 715 og vestre Haukvassheia, mens 
vårbeitene er nord for Skurvvatnet. 
Fovsen Njaarke sijte har svært store utfordringer med hensyn til areal, 
blant annet grunnet utbygging av vindkraft. I tillegg kommer spredt 
fritidsbebyggelse og områder med betydelig utfart. De tyngste inngrepene 
er av nyere dato, og vi kan anta at konsekvensene av disse enda ikke er 
klarlagt. Selv om et område ikke er kartfesta som for eksempel vinterbeite 
pr i dag, vil disponeringen av området kunne endre seg over tid. I tillegg vil 
beiteforhold vinterstid også i en normalsituasjon kunne endre seg fort, og 
områdene vil få endret status. 

Alle snøskuterløyper i reinbeiteområder må ha et eget punkt i 
løypeforskriften som sikrer at reindrifta kan stenge løypene når forholdene 
tilsier det. 
 

 

Løypene er avklart med 
reinbeitedistriktet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskriften inneholder et slikt 
punkt. 

Trøndelag fylkeskommune 26.03.21 

Kulturminner eldre tid 

De foreslåtte snøskuterløypene er ikke i konflikt med kjente automatisk 
fredete kulturminner i riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. 
Etablering av snøskuterløyper skal ikke medføre inngrep i terrenget, men vi 
minner allikevel om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. Dersom man oppdager noe som kan være et automatisk 
fredet kulturminner skal arbeidet stanses og Trøndelag fylkeskommune 
varsles. 

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske 
kulturminner. Når det gjelder slike, viser vi til egen uttalelse fra Samisk 
kulturminnevern, Saemien Sijte, Snåsa. 

Friluftsliv 

Friluftslivet risikerer å bli skadelidende når snøskuterløyper er etablert, ikke 
minst som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Det er 
et viktig nasjonalt mål å skjerme natur- og friluftslivsinteresser mot 
unødvendig støy og andre belastninger ved motorisert ferdsel. Det betyr at 
kommunen ved fastsetting av løypene skal ta særskilt hensyn til støy og 
andre ulemper for friluftslivet. 

Trøndelag fylkeskommune er regional friluftsmyndighet og vil minne om at 
det er press på arealene også på Fosen, både fra nye vindmølleparker, 
hytte- og veibygging og oppdrettsanlegg. Inngrepsfrie områder reduseres. 
Det er forventet en befolkningsøkning i Trøndelag, og slik er det viktig å ta 
vare på både eksisterende og ikke minst framtidige friluftsområder. 
Kommunene bør holde store, sammenhengende vinterfriluftsområder frie 
for snøskuterløyper. 

Kommunen må kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder der løypene 
planlegges, og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige 
friluftslivsområder i kommunen. Dette skal skje før forslag om løyper 

 

 

Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Løypene antas å redusere 
ulovlig kjøring. Støyberegning 
er gjennomført 
 
 
 

Tas til orientering 
 

 
 
 

 

Friluftskartlegging ikke er 
fullført.  
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sendes på høring. Kartleggingen skal gi et godt grunnlag for å unngå løyper i 
områder som er viktig for friluftslivet. 

Ifølge temakartene i Naturbase.no er ikke områdene i gamle Roan 
kommune kartlagt og verdsatt som forskriften krever. Dette må derfor 
gjennomføres, -før nye løyper foreslås plassert i retning Skurvvatnet.  

Ifølge veilederen til Miljødirektoratet bør ikke kommunene legge 
snøskuterløyper i viktige eller svært viktige friluftslivsområder slik de er 
kartlagt etter Miljødirektoratets metodikk. Kartleggingen og verdsettingen 
av disse områdene er det kommunen selv som har vært ansvarlig for. 

Kartleggingen her viser at aktuelle områder for etablering av nye 
snøskuterløyper er sammenfallende med områder som er kartlagt som 
både viktig (vest) og svært viktig (øst). Det er særlig trasé 2 fra Habroheia 
om Midtheia til Skurvvatnet som utfordrer anbefalingene fra staten. 

Med tanke på både nasjonale og regionale hensyn for friluftslivet ser vi ut 
fra nåværende kunnskap mulige konflikter knyttet til løypenettet vist i 
oversendelsen. Avhengig av det som kommer fram i en eventuell videre 
utredning, kan det være aktuelt for oss å gå imot tiltaket. I så tilfelle vil 
saken bli behandlet politisk i fylkesutvalget. 

Medvirkning 

Det bør legges opp til en bredere involvering en det som er tilfellet så langt. 
Interesseorganisasjoner som idrettslagene, Fosen Turlag og Forum for 
natur og friluftsliv i Trøndelag bør involveres. Det er også naturlig at 
nabokommunene blir involvert. 

 
 

Det tas høyde for at det ikke 
kartlagte området også er et 
svært viktig friluftsområde. 

Omtrent halvparten av tidligere 
Åfjord kommunes landareal er 
verdsatt som viktig eller svært 
viktig. Det er betydelig 
variasjon fra kommune til 
kommune når det gjelder 
verdsetting. 
 

 

 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 

 

Disse involveres ved høring av 
forskriften.  

 

Sametinget 30.03.21 

Sametinget har utarbeidet en planveileder som konkretiserer hensyn som 
bør tas i planarbeidet for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv, jf: Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling § 3-1. I veilederen er det beskrevet hvilke hensyn 
Sametinget mener må ivaretas i planarbeid etter plan- og bygningsloven.  

Vi viser også til brev av 20.10.2017 fra Miljødirektoratet til kommunene om 
planlegging av snøskuterløyper og hensynet til reindriften. 

Snøscooterløyper har konsekvenser for reindriften. Fra Sametingets side 
forutsetter vi en reell og nær dialog med reindriften i området om saken. 
Dette både i forhold til vedtak av løypenettet og de enkelte løypetraséene, 
og i forhold til utforming og vedtak av løypeforskrift. 

 

Tas til orientering 
 
 
 
 

 
 

 
Det har vært dialog med 
reinbeitedistriktet 

NVE 15.03.21 

Generelt 

Været kan skifte brått i fjellet vinterstid og det må forventes at også ikke-
fjellvante folk, herunder barnefamilier, vil benytte scooterløypene. Det 
påhviler derfor kommunen et særlig ansvar å tilrettelegge for tryggest 
mulig løyper. Kommunen er kjent med den internasjonale skredskalaen og 
det er viktig at det ikke bare planlegges for finvær og de laveste 
faregradene men at det lages et løypenett som er robust nok til også å 
kunne benyttes i ruskevær uten at dette går på bekostning av sikkerheten. 
Hvis dette ikke er mulig å oppnå må kommunen vurdere å opprette et 

 

 

Tas til orientering 
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system for varsling og stenging av løyper under dårlige værforhold. 
Sistnevnte krever at kommunen til enhver tid har tilgjengelig snøskredfaglig 
kompetanse. En slik ordning vil også kunne oppfattes som at kommunen 
ønsker å ta på seg et særlig ansvar i forhold til sikkerheten for brukerne. 

Skredfare 

Kommunen skal ta hensyn til sikkerheten for de som kjører og andre. For å 
ivareta denne forskriften må traseene vurderes opp mot faren for 
snøskred.  

- «Skredutsatt terreng» er både terrenget der skred kan løsne og alt terreng 
som ligger innenfor mulig utløp av skred. Begge disse er avhengig av de 
aktuelle stabilitetsforholdene i snødekket, noe som gjør definisjonen av 
«skredutsatt terreng» problematisk når ikke akseptkriterier er angitt.  

- Selv om bratt terreng (> 30°) normalt er nødvendig for utløsning av 
snøskred, er det dokumentert tilfeller der snøskred har startet i moderat 
bratt terreng (25 - 30 °). Slike tilfeller gjelder særdeles dårlige vær - og 
stabilitetsforhold, det som tilsvarer faregrad 5 - meget stor (på den 
internasjonale skredfareskalaen). Slike dårlige forhold utgjør 
erfaringsmessig ca. 1 % av vinterdagene 

- Utløpet av snøskred, og dermed omfanget av terreng som er skredutsatt, 
er også avhengig av snøforholdene. Ved de høyeste to faregradene (ca. 3 % 
av vinterdagene) kan det gå skred ved steder der dette ikke er vanlig og 
mange skred kan få så stort utløp at de kan gå helt ned til dalbunnen. 

Allerede ved stabilitetsforholdene som tilsvarer faregrad 3 (vanlig i relativt 
mange av vinterdagene), er det mulig å «fjernutløse» skred ved å belaste 
snøen i områder som i seg selv ikke er bratte nok til at skred kan starte 
akkurat der. I og med at en snøscooter med (evt. med passasjer og henger) 
utgjør en betraktelig større belastning for snødekket enn for eksempel en 
skiløper, er også muligheten for fjernutløsning av skred større. Forskriften 
spesifiserer ikke om det er tilstrekkelig at snøscooterløypene skal unngå 
terreng som er skredutsatt under «vanlige» vinterforhold, eller også 
terreng som er skredutsatt under spesielt dårlige og ustabile forhold. 
Dersom en skal akseptere løyper som kan være skredfarlige under særlig 
ustabile forhold, vil det være behov for å gjøre snøscooterførere kjent med 
faren når slike forhold oppstår. Dette vil kreve overvåkning og varsling, 
stengning, skilting eller generelle advarsler. Dersom en helt skal unngå 
terreng som er skredutsatt ved særlig dårlige og ustabile forhold, vil det 
mange steder være vanskelig å finne arealer som er skredsikre. I mangel på 
føringer til hvordan forskriften skal tolkes, mener NVE likevel at 
snøskredfaren må vurderes strengt ved forsøke å unngå alt potensielt 
skredutsatt terreng. I dag finnes det ikke kartverktøy som på en sikker måte 
kan brukes for å identifisere alt terreng som kan være skredutsatt under 
spesielt dårlige forhold. Aktsomhetskartene som brukes i arealplanarbeidet 
er ikke beregnet for et slikt bruk ettersom terrenget på mellom 25 - 30° 
ikke betraktes som løsneområder, samt at løsneområder med 
høydeforskjell opptil 30 - 40 m (som kan representere en fare ved 
scooterkjøring) ofte ikke fanges opp. 

Ved utarbeidelse av alle planer som inkluderer snøscooterløyper, anbefaler 
vi derfor sterkt at snøskredfaglig kompetanse benyttes for å vurdere 
sikkerheten for foreslåtte løyper i forhold til momentene oppsummert 
ovenfor. Konsulenten vil eventuelt kunne foreslå justeringer også for å ta  

 
 
 
 

 

 
Tas til orientering 
 
 

Løypene legges ikke i bratt 
terreng 
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hensyn til lokale forhold som kan representere en fare for scooterkjøring, 
eks. lokale brattheng, terrengfeller og lignende. 

Traseer over regulerte magasin/kryssing av vassdrag 

I framtida må det forventes flere og større regnflommer, tidligere 
snøsmelteflommer, hyppigere vinterisganger og økt snøskred- og 
sørpeskredfare. Disse endringene innebærer at det må utvises økt 
varsomhet både ved planlegging av- og ferdsel i snøscooterløypene. Særlig 
varsomhet må utvises ved kryssing av regulerte magasiner og kryssing av 
vassdrag hvor kryssingspunktene ikke består av faste kryssingspunkter som 
bruer eller kulverter samt i områder i- eller i nærhet til bratt terreng. Vann 
og bekker som tidligere kunne krysses trygt hele vinteren og langt ut over 
våren ser mange steder allerede ut til å være mer usikre enn tidligere pga 
varmere klima.  

Vi anbefaler kommunen i størst mulig grad å unngå å legge løypene over 
regulerte magasin og vassdrag uten faste kryssingspunkter. 

 
 

 

Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er ikke regulerte magasin i 
området. 

Statens vegvesen 11.03.21 

Vi har ingen merknader til forslaget utover at det er Trøndelag 
fylkeskommune som vegeier som behandler søknad om kryssing og 
nærføring langs fylkesveg.  

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til veileder, men den er foreløpig 
ikke en del av vår formelle håndbokserie. Vi mener likevel at veilederen kan 
være til nytte, og vi tillater oss å vise til del 3 om snøskuterløyper og veg, og 
omtale av krav til frisikt ved kryssingsområder, samt nærføring, til offentlig 
veg. (Vi har forventninger om at dette legges til grunn i kommunens praksis 
og håndheving av den kommunale forskriften. 

Når det gjelder vegforhold for øvrig, viser vi til egen uttalelse fra Trøndelag 
fylkeskommune. 

Vurderinger av trafikksikkerhet og framkommelig knyttet til fylkesveg er fra 
årsskiftet Trøndelag fylkeskommunes ansvarsområde  

 

Tas til orientering 

 

Tabell 2 Merknader fra andre 

Høringspart og merknad Vurdering 

Fosen Naturvernforening 23.03.21 

Vi betrakter det slik at de aller fleste er mest interessert i å oppleve fjellet 
uten snøskuterstøy. Spesielt viktig blir det nå å bevare et av de siste, og det 
beste, av de gjenværende stille områder i Åfjord. Området rundt er 
omkranset av 6 store vindkraftanlegg. Undersøkelser fra de kommuner som 
har deltatt i den tidligere forsøksordningen viser også at folk flest ikke 
ønsker en mer liberal snøskuterpolitikk.  

Erfaringer viser at kjøring i rekreasjonsløype kommer i tillegg til annen 
ulovlig kjøring. Dette viser at Åfjord kommunes ønsker om å kanalisere 
frikjøringa til rekreasjonsløypene antagelig ikke vil oppnås. Det blir flere 
snøskutere i kommunen, og ikke alle vil kun kjøre betalte turer i løypa. 
Erfaringer fra den midlertidige løypa viser at det foregår en god del 
ureglementert kjøring langs traseen.  

 

Tas til orientering 
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Viser til andre steder hvor ulovlig kjøring har blitt et så stort problem at 
flere grunneiere ikke lenger ønsker skuterløyper.  

Snøskuterkjøring er ikke noe som folk flest utøver. Det er kun noen få 
prosent av befolkningen. Resten, og det er allmennheten, ønsker å oppleve 
fjellet i sin naturlige stille tilstand med kun variasjoner i årstider, vind og 
vær. De fleste etterspør uberørt natur og stillhet og ønsker ikke å møte 
snøskuterkolonner når de er på en skitur innover mot Dåapma. 
Friluftsfolket er ikke organisert i klubber og kommer ikke frem i 
medlemslister eller statistikk. Området som tenkes benyttes til 
snøskuterløype er et av de mest attraktive utfartsområdene for skifolket. 

Mesteparten av de kartlagte friluftslivsområdene bli støyforurenset med 
over 40 dB. Hensynet til friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt når 
snøskuterløyper skal planlegges, derfor vil det være forskriftsstridig å 
etablere disse løypene. Av det foreslåtte løypenettet vil ca. 35% bli liggende 
i det som er kartlagt til svært viktige friluftslivsområder, og nesten alt 
resterende er lagt i område som er kartlagt som viktig friluftslivsområder. 
Trase 2 er nesten i sin helhet lagt i det som er karakterisert som svært 
verdifullt friluftslivsområdet inn mot Dåapma og ender ca. 2 km unna dette 
som må regnes som hjertet av Fosen. Området var også tidligere foreslått 
som nasjonalpark. 

Hele løypenettet vil stort sett bli liggende i tidligere inngrepsfrie 
naturområder, INON område 1 og 2, og vil komme helt inntil de siste rester 
av villmarkspreget natur på Fosen ved Dåapma.  

Løypene blir liggende inntil tre naturreservat og vil komme i konflikt med 
vernebestemmelsene for Tekssjøen naturreservat.  

Det er flere skiløyper og turmål innover til Dåapma og det er i tillegg en del 
hytter. Disse områdene er karakterisert som områder med spesielle 
opplevelseskvaliteter (Melby 2011). Det er spesielt mange som foretrekker 
skituren fra Momyra til Dåapma vinters tid. Det er svært uheldig hvis dette 
blir trase for snøskuter. 

Snøskuterkjøring vil virke negativt på områdenes naturmiljø. Marginene er 
små for overlevelse for mange arter i den harde vintertid. Naturen er i en 
svært sårbar tilstand om vinteren med kulde og liten mattilgang. I tillegg er 
vinteren ekstra snørik med mye løssnø i marka i disse områdene. Det er 
derfor uheldig å påføre fugler og dyr en ekstra stresspåkjenning på denne 
tiden.  

Deler av den midlertidige løypa er lagt i område som ikke er kartlagt som 
verdifullt, men her er det avdekket hele 3 storfuglområder med spillplasser, 
og disse krever at en holder en avstand på 1000 meter. Spillplasser vil bli 
ødelagt. Utvidet kjøretid som starter 09:00 og varer til 22:00 gjør det enda 
verre.  

Andre kommuner som har etablert snøskuterløyper har fastsatt 
varsomhetssoner i radius på 1500 meter (jaktfalk og kongeørn), men flere 
har avstandskrav på 1000 meter. Det må i dette tilfellet undersøkes om de 
10 – 15 fugleartene det dreier seg om, har tilhold langs skuterløypa. Det er 
kjent at det er mye fjellrype og lirype langs de foreslåtte traseene. Dette er 
arter karakterisert å ha særlig stor forvaltningsinteresse.  

Reindrifta vil i tillegg bli vanskeliggjort i et stort og sårbart område. 
Reindriftsnæringa på Fosen er presset gjennom inngrep fra storsamfunnet. 
Forstyrrelser med økende snøskuterkjøring vil skape uro for reinen på en 
svært sårbar tid av året. Flyttinger av rein vil bli vanskeliggjort. Det fins både 
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flyttlei og oppsamlingsområde for rein i flere deler av området. Og det er 
beite sommer, høst og vinter.  

Retningslinjene for støy i arealplanleggingen angir at støy er uønsket i stille 
naturområder og angir 35 – 40 dB som en generell retningslinje. Det skal 
vises forsiktighet i tidligere stille områder, når det angår relativt mange, når 
det angår barn og unge og i åpent landskap. Med det støynivået en samling 
av snøskutere medfører må dette da resultere i at en antagelig må legge 
slike snøskuterløyper i berørte områder med allerede eksisterende inngrep 
ved veg osv. og ikke i uberørt natur.  

I det åpne fjellterrenget vil influensområdet utgjøre minst 3 – 4 km til hver 
side. Et slikt støybelte inn mot hjertet, eller indrefileten av Fosen, vil 
medføre at mesteparten av det tilgjengelige fjellarealet mellom FV 715 til 
Roan og Selavegen mot Follafoss blir berørt av influensområdet. Det vil bli 
uheldig for bl.a. det allmenne friluftslivet, naturmiljøet og reindriftsnæringa. 
Fosen er egentlig for smalt til å etablere slike løyper i det åpne fjellandskap.  

Både i Fjelloven og Naturmangfoldloven er det bestemmelser om å ta vare 
på miljøet på en bærekraftig måte. Vi vil sterkt fraråde en ny permanent 
løype for fornøyelseskjøring med snøskuter, både i den eksisterende 
midlertidige løypa og i nye traseer som foreslått. 

Eldrerådet 23.03.21 

Eldrerådet ser positivt på utvidelsen av snøskuterløypa, da en utvidelse vil 
gjøre det lettere for eldre og folk med nedsatt funksjonsevne å benytte seg 
av snøskuterløypa. 

 

Tas til orientering 

Johan Østerås 05.03.21 og 06.03.21 

Trasé 2 og 3 går gjennom og følger vanligste skiløype til dåpma. Dette er et 
regionalt viktig område for skigåing. Man bør ikke blande motorsport og 
skigåing. Det forringer området i vesentlig grad for skigåere og stille 
friluftsliv.  

En trasé starter på momyr. Denne passerer momyrvatnet og Perenget. 
Dette er kjerneområder for tradisjonelt friluftsliv og mosjon som isfiske, 
skigåing i oppkjørte løyper, trening av fuglehunder, og generell skileik for 
innbyggere fra hele Fosen. Kvaliteten av området vil bli vesentlig dårligere 
for slike aktiviteter med en scooterløype, og støyen det medfører. 

Videre går løypa over mot Bytjønna, og svinger mot Skurvvatnet. De siste 
kilometerne mot Skurvvatnet er scooterløype sammenfallende med 
skiløype. Skiløypa til dåpma er brukt av svært mange fra hele Fosen utover 
seinvinteren.  

Slik løypa har vært til nå, hvor den har gått fra Stjern til Botnstua, har ikke 
konfliktnivå mellom tradisjonelt friluftsliv og snøscootere vært stort. Dette 
vil endre seg markant med forslagene som ligger på bordet.  

Dette i kombinasjon av at store områder er bygd ned av vindmøller og 
kraftgater i kommunen, gjør at områder for tradisjonelt friluftsliv er drastisk 
redusert.  

 

Tas til orientering 
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Varsel om oppstart av arbeid med forskrift for snøskuterløype - Åfjord 

Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det foreligger 
følgende merknader fra fagavdelingene.  
 
Uttalelse fra fagavdelingene 
Landbruk 
Løypene må ikke legges slik at de kommer i konflikt med nøkkelbiotoper i skog (ofte omtalt som MIS-
figurer). Det bør legges til en buffer i de tilfeller løypene ligger tett inntil nøkkelbiotoper. 
 
Det vil ofte være aktuelt å bruke deler av de samme traseene i forbindelse med hogst og 
tømmertransport. Sambruk av traseene av snøscooter og skogsmaskiner vil skape farlige situasjoner 
og det kan dermed bli behov for å stenge deler løypa for snøscooterkjøring i perioder. Kommunen 
bør vurdere å ta inn i forskriften at kommunen kan foreta en tidsbegrensa stenging av løypenettet 
dersom det er behov for det i forbindelse med hogst.  
 
Klima og miljø 
Vi viser til vår uttalelse til høring av løypeforslag i brev datert 8.1.2018. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
påklaget løypeforslag inn mot Dåapma i 2018 med følgende begrunnelse:  
 
«Av hensyn til det svært viktige friluftslivsområdet Teksjøen/Dåapma og at den foreslåtte løypa blir 
liggende i et større område uten store tekniske inngrep, vil vi frarå at det åpnes for ei snøskuterløype 
østover fra Habroheia-Botnlia-Botnan i retning Dåapma. Dersom kommunen likevel tar denne delen av 
løypa inn i forskriften, ønsker Fylkesmannen å bli underrettet for å vurdere og påklage vedtaket.» 
 
Settefylkesmannen i Møre og Romsdal opphevet deler av løypa i klagebehandlingen. Forslaget som 
nå har kommet er delvis det samme som forlaget som ble sendt på høring i 2017. Klima- og 
miljøavdelingen kan ikke se at vi skulle ha en annen holdning til trasé 2 enn vi hadde i 2018. Et 
vedtak hvor man etablerer trasé 2 må forventes påklaget.  
 
For trasé 3 ber vi om at det gjennomføres beregninger av støy iht. veileder fra Miljødirektoratet som 
omhandler støy og løyper for fornøyelseskjøring. Videre kan det virke som om deler av traséen ligger 
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utenfor det som er kartlagt mtp. friluftsområder. Vi minner om at det er et absolutt krav at alle 
områder hvor det planlegges løyper for fornøyelseskjøring er kartlagt iht. Miljødirektoratets veileder 
M-98. Vi ber om at en evt. trasé trekkes mot sør-vest slik at den fjernes helt fra det svært viktige 
friluftsområdet og at en evt. påkobling mot eksistererende trasé skjer på vestsiden av Habroheia.  
 
Samfunnssikkerhet 
Det må lages en risiko- og sårbarhetsanalyse som må hensyntas i utformingen av forskriften. 
Spesielt viktig vil normalt skred og områder med islagte vann være. NVE er fagmyndighet på disse 
områdene. Kommunen er den som definerer om ROS analysen er dekkende og identifiserte tiltak 
hensyntas. 
 
Reindrift 
Området for planlagt snøskuterløype ligger i Fovsen Njaarke sijte (Fosen reinbeitedistrikt). Sijten er 
delt i to siidaaer (driftsgruppe nord og sør) som driver atskilt gjennom hele året. Løypeforslaget 
berører den nordlige sijten. Løypa berører ikke direkte sentrale vinter- og vårbeiter. Vinterbeiter i 
nærområdet ligger grovt sett vest for fv. 715 og vestre Haukvassheia, mens vårbeitene er nord for 
Skurvvatnet. 
 
Fovsen Njaarke sijte har svært store utfordringer med hensyn til areal. Dette blant annet grunnet 
utbygging av vindkraft. Herunder direkte tekniske inngrep, samt fragmentering av omkringliggende 
område med veier i tilknytning til produksjon. I tillegg til dette kommer spredt fritidsbebyggelse og 
områder med betydelig utfart. De tyngste inngrepene er av nyere dato, og vi kan anta at 
konsekvensene av disse enda ikke er klarlagt. Det vil at selv om et område ikke er kartfesta som for 
eksempel vinterbeite pr i dag, vil en slik disponering av område kunne endre seg over tid. I tillegg er 
det også slik at beiteforhold vinterstid også i en normalsituasjon vil kunne endre seg fort, og 
områdene vil da få endret status.   
Alle snøskuterløyper i reinbeiteområder må ha et eget punkt i løypeforskriften som sikrer at 
reindrifta kan stenge løypene når forholdene tilsier det.   
 
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Statsforvalteren minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene 
i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml. § 7). Før det fattes vedtak i saken, må det skriftlig redegjøres 
for hvordan prinsippene i bestemmelsene er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes 
som en saksbehandlingsfeil. 
 
Ved spørsmål til Statsforvalterens uttalelse, ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sundet Tangen (e.f.) 
seksjonsleder 
Klima- og miljøavdelingen 

 
 
 

 
 
Thomas Aarskog 
seniorrådgiver 
Klima- og miljøavdelingen 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksbehandlere: 
 
Klima og miljø: Thomas Aarskog – 74 16 80 75 
Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73 
Reindrift: Julie Vesterhus – 95 92 96 08 
Samfunnssikkerhet og beredskap: Knut Bakstad – 74 16 83 37  
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 
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Vår dato: 26.03.2021 Vår referanse: 202111100-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Heidi Beate Flatås 

Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med 
forskrift for permanent snøskuterløype. Åfjord kommune 

Vi viser til deres oversendelse datert 4.mars 2021. 

 

Det varsles oppstart av arbeid med forskrift for permanent snøskuterløype i Åfjord 

kommune. Løypen vil fastsettes som en lokal forskrift med tilhørende løypekart i 

medhold av motorferdselloven § 4 a og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

etc. § 4 a. 

 

Åfjord kommunestyre har tidligere fastsatt en midlertidig forskrift for snøskuterløype med 

varighet fra 01.02.18 til 30.04.20. Denne er siden forlenget til 30.04.21. 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-02-11-408 
 
Formålet med motorferdselloven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme 
trivselen. Loven gir også kommunene myndighet til i forskrift å fastsette løyper for 
kjøring med snøscooter på vinterføre. 

Åfjord kommune utarbeider nå et forslag til permanente snøscooterløyper i kommunen.  
 

Kulturminner – eldre tid 

De foreslåtte snøskuterløypene er ikke i konflikt med kjente automatisk fredete 

kulturminner i riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. Etablering av 

snøskuterløyper skal ikke medføre inngrep i terrenget, men vi minner allikevel om den 

generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom man oppdager noe 

som kan være et automatisk fredet kulturminner skal arbeidet stanses og Trøndelag 

fylkeskommune varsles. 

 

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner. 

Når det gjelder slike, viser vi til egen uttalelse fra Samisk kulturminnevern, Saemien 

Sijte, Snåsa. 
 
Friluftsliv 

Friluftslivet risikerer å bli skadelidende når snøskuterløyper er etablert, ikke minst som 
følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Det er et viktig nasjonalt mål å 
skjerme natur- og friluftslivsinteresser mot unødvendig støy og andre belastninger ved 
motorisert ferdsel. Det betyr at kommunen ved fastsetting av løypene skal ta særskilt 
hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet.  

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-02-11-408
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Trøndelag fylkeskommune er regional friluftsmyndighet og vil minne om at det er press 
på arealene også på Fosen, både fra nye vindmølleparker, hytte- og veibygging og 
oppdrettsanlegg. Inngrepsfrie områder reduseres. Det er forventet en befolkningsøkning i 
Trøndelag, og slik er det viktig å ta vare på både eksisterende og ikke minst framtidige 
friluftsområder.  
Kommunene bør holde store, sammenhengende vinterfriluftsområder frie for 

snøskuterløyper. 

 

 
Figur: Området som ønskes brukt til nye snøscooterløyper er sammenfallende med «INON-
området» som er det siste med høyeste villmarkspreg (mørke grønt) på Fosen. 

 

Kommunen må kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder der løypene planlegges, og 
vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 
Dette skal skje før forslag om løyper sendes på høring. Kartlegging og verdsetting skal 

skje med utgangspunkt i Miljødirektoratets håndbok M98-2013 Kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområder.  
Kartleggingen skal gi et godt grunnlag for å unngå løyper i områder som er viktig for 
friluftslivet.  
 
Ifølge temakartene i Naturbase.no er ikke områdene i gamle Roan kommune kartlagt og 
verdsatt som forskriften krever. Dette må derfor gjennomføres, -før nye løyper foreslås 

plassert i retning Skurvvatnet. 
 
 

https://www.miljodirektoratet.no/link/8bd48512c3954ba2b05d3226f8e08959.aspx
https://www.miljodirektoratet.no/link/8bd48512c3954ba2b05d3226f8e08959.aspx
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Ifølge veilederen til Miljødirektoratet bør ikke kommunene legge snøskuterløyper i viktige 

eller svært viktige friluftslivsområder slik de er kartlagt etter Miljødirektoratets metodikk, 
se kart nedenfor.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder i aktuelt utredningsområde. Se også 
www.naturbase.no 
 

Teksjøen /Dåapma 

Svært viktig friluftslivsområde - Inngrepsfritt 

Flotte fjellområder, lavalpint og kystnært område. Fjellstyrets utleiehytte ligger i Teksjøen. Teksjølia Naturreservat, gammel barskog. 

Dåapma, flott skitur fra parkeringsplass på Rørskogen. Ofte skispor på vinteren. Urørt naturområde. Mange samiske kulturminner. 

Mange fine fiskevann. Mulig å kjøre bomveg fra Lonin og parkere ved Vargfossen.  

Fosen Turlag har merket sti og har post på Dåapma. Vær obs på at det er reindrift og reinmerking i området - vis hensyn! 

 

Harravassheia/Habroseteren 

Viktig friluftslivsområde - Inngrepsfritt 

Flotte fjellområder. Parkering ved parkeringsplass ved Skurvelva i enden av Teksjølivegen. Flott område med mulighet for tur til flere 

flotte fiskevann i området. Fin sti fra gårdene på Stjern til Habroseteren. Flott kulturlandskapsområde. Tydelig sti fra Rønningen til 

Bårdlia, gammel ferdselssti. 

 
Kartleggingen og verdsettingen av disse områdene er det kommunen selv som har vært 
ansvarlig for. 
 
Kartleggingen her viser at aktuelle områder for etablering av nye snøskuterløyper er 
sammenfallende med områder som er kartlagt som både viktig (vest) og svært viktig 

http://www.naturbase.no/
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(øst). Det er særlig trasé 2 fra Habroheia om Midtheia til Skurvvatnet som utfordrer 

anbefalingene fra staten.  
Med tanke på både nasjonale og regionale hensyn for friluftslivet ser vi ut fra nåværende 
kunnskap mulige konflikter knyttet til løypenettet vist i oversendelsen. Avhengig av det 
som kommer fram i en eventuell videre utredning, kan det være aktuelt for oss 
å gå imot tiltaket. I så tilfelle vil saken bli behandlet politisk i fylkesutvalget. 

 
Medvirkning 
Kommunen skal oppfylle de grunnleggende kravene i forvaltningsloven om utredning, 
varsling, uttalelse, formkrav og kunngjøring. Å etablere snøskuterløyper krever 
medvirkning, samarbeid, offentlighet og informasjon. 

 
Det bør legges opp til en bredere involvering en det som er tilfellet så langt. 
Interesseorganisasjoner som idrettslagene, Fosen Turlag og Forum for natur og friluftsliv 

i Trøndelag bør involveres. Det er også naturlig at nabokommunene blir involvert. 
  

Vi er på vanlig måte åpne for en videre dialog i saken. 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Caroline Haugan      Heidi Beate Flatås 

Seksjonsleder        Rådgiver 

 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 

 

Kontaktpersoner 
Kulturminner: Skule Olaus Spjelkavik e-post: skusp@trondelagfylke.no 

Friluftsliv: Oddveig Bredesen e-post: oddbr@trondelagfylke.no 

 

 

 

 

 

Kopimottakere:  

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG  

mailto:skusp@trondelagfylke.no
mailto:oddbr@trondelagfylke.no
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21/1306 - 2 21/10858 30.03.2021 

Vedrørende varsel om oppstart av arbeid med forskrift for 
snøskuterløype i Åfjord kommune

Vi viser til Deres e-post av 4.3.2021.

Sametinget har utarbeidet en planveileder som konkretiserer hensyn som bør tas i planarbeidet 
for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jf: Lov om 
planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71) § 3-1. I 
veilederen er det beskrevet hvilke hensyn Sametinget mener må ivaretas i planarbeid etter plan- 
og bygningsloven. Sametingets planveileder finnes på vår hjemmeside: 
https://sametinget.no/areal-klima-og-miljo/sametingets-planveileder/

Vi viser også til brev av 20.10.2017 fra Miljødirektoratet til kommunene om planlegging av 
snøskuterløyper og hensynet til reindriften.

Snøscooterløyper har konsekvenser for reindriften. Fra Sametingets side forutsetter vi en reell 
og nær dialog med reindriften i området om saken. Dette både i forhold til vedtak av løypenettet 
og de enkelte løypetraséene, og i forhold til utforming og vedtak av løypeforskrift.

Heelsegh/Med hilsen

Sten Olav Heahttá Pål Nilsen
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver

Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Åejviedåastoje / Hovedmottaker:
Fosen Plan og Miljø AS Bjørganlia 21 7190 BESSAKER

Påastesijjie/adresse Tel: 78 47 40 00

Postboks 3 Org.nr: 974 760 347

9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no

Aamhtsreerije

saksbehandler

Pål Nilsen

Tel: +47 78 47 40 21

https://sametinget.no/areal-klima-og-miljo/sametingets-planveileder/
mailto:samediggi@samediggi.no
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Varsel om oppstart - Forskrift for snøskuterløype i Åfjord kommune 

Vi viser til ovennevnte varsel om planoppstart. 

 

NVE har dessverre ikke tilstrekkelig lokalkunnskap eller kapasitet til å vurdere enkelttraseer. Vår 

uttalelse til planoppstart er derved av mer generell karakter. 

 

Generelt 

Været kan skifte brått i fjellet vinterstid og det må forventes at også ikke-fjellvante folk, herunder 

barnefamilier, vil benytte scooterløypene. Det påhviler derfor kommunen et særlig ansvar å tilrettelegge 

for tryggest mulig løyper. Kommunen er kjent med den internasjonale skredskalaen og det er viktig at 

det ikke bare planlegges for finvær og de laveste faregradene men at det lages et løypenett som er robust 

nok til også å kunne benyttes i ruskevær uten at dette går på bekostning av sikkerheten. Hvis dette ikke 

er mulig å oppnå må kommunen vurdere å opprette et system for varsling og stenging av løyper under 

dårlige værforhold. Sistnevnte krever at kommunen til enhver tid har tilgjengelig snøskredfaglig 

kompetanse. En slik ordning vil også kunne oppfattes som at kommunen ønsker å ta på seg et særlig 

ansvar i forhold til sikkerheten for brukerne. 

 

Skredfare 

19. juni 2015 ble det vedtatt ny forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. I § 

4a, sies det at kommunen skal ta hensyn til sikkerheten for de som kjører og andre. For å ivareta denne 

forskriften må traseene vurderes opp mot faren for snøskred. Nedenfor er forholdene rundt temaet 

beskrevet nærmere.   

 

- I forbindelse med snøskred nyttes begrepet «bratt terreng» for terreng brattere enn 30°, mens det 

med «moderat bratt terreng» menes også terreng med helning 25 - 30°. 

 



 
Side 2 

 

 

 

- «Skredutsatt terreng» (når det gjelder snøskred) er både terrenget der skred kan løsne og alt 

terreng som ligger innenfor mulig utløp av skred. Begge disse er avhengig av de aktuelle 

stabilitetsforholdene i snødekket, noe som gjør definisjonen av «skredutsatt terreng» 

problematisk når ikke akseptkriterier er angitt. Dette er nærmere forklart i punktene nedenfor. 

 

- Selv om bratt terreng (>30°) normalt er nødvendig for utløsning av snøskred, er det dokumentert 

tilfeller der snøskred har startet i moderat bratt terreng (25 - 30 °). Slike tilfeller gjelder særdeles 

dårlige vær - og stabilitetsforhold, det som tilsvarer faregrad 5 - meget stor (på den 

internasjonale skredfareskalaen). Slike dårlige forhold utgjør erfaringsmessig ca. 1 % av 

vinterdagene 

 

- Utløpet av snøskred, og dermed omfanget av terreng som er skredutsatt, er også avhengig av 

snøforholdene, slik det er illustrert i figurene nedenfor. Ved de høyeste to faregradene (ca. 3 % 

av vinterdagene) kan det gå skred ved steder der dette ikke er vanlig og mange skred kan få så 

stort utløp at de kan gå helt ned til dalbunnen. 

 

 

 

Allerede ved stabilitetsforholdene som tilsvarer 

faregrad 3 (vanlig i relativt mange av 

vinterdagene), er det mulig å «fjernutløse» 

skred ved å belaste snøen i områder som i seg 

selv ikke er bratte nok til at skred kan starte 

akkurat der (vist med punkter i de siste tre 

illustrasjonene). I og med at en snøscooter med (evt. 

med passasjer og henger) utgjør en betraktelig større 

belastning for snødekket enn for eksempel en 

skiløper, er også muligheten for fjernutløsning av 

 

Figur 1- 5: Omfang av «skredutsatt terreng» 

som en funksjon av faregraden. 
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skred større. Forskriften spesifiserer ikke om det er tilstrekkelig at snøscooterløypene skal unngå terreng 

som er skredutsatt under «vanlige» vinterforhold, eller også terreng som er skredutsatt under spesielt 

dårlige og ustabile forhold. Dersom en skal akseptere løyper som kan være skredfarlige under særlig 

ustabile forhold, vil det være behov for å gjøre snøscooterførere kjent med faren når slike forhold 

oppstår. Dette vil kreve overvåkning og varsling, stengning, skilting eller generelle advarsler. Dersom en 

helt skal unngå terreng som er skredutsatt ved særlig dårlige og ustabile forhold, vil det mange steder 

være vanskelig å finne arealer som er skredsikre. I mangel på føringer til hvordan forskriften skal tolkes, 

mener NVE likevel at snøskredfaren må vurderes strengt ved forsøke å unngå alt potensielt skredutsatt 

terreng. I dag finnes det ikke kartverktøy som på en sikker måte kan brukes for å identifisere alt terreng 

som kan være skredutsatt under spesielt dårlige forhold. Aktsomhetskartene som brukes i 

arealplanarbeidet er ikke beregnet for et slikt bruk ettersom terrenget på mellom 25 - 30° ikke betraktes 

som løsneområder, samt at løsneområder med høydeforskjell opptil 30 - 40 m (som kan representere en 

fare ved scooterkjøring) ofte ikke fanges opp. 

 

Ved utarbeidelse av alle planer som inkluderer snøscooterløyper, anbefaler vi derfor sterkt at 

snøskredfaglig kompetanse benyttes for å vurdere sikkerheten for foreslåtte løyper i forhold til 

momentene oppsummert ovenfor. Konsulenten vil eventuelt kunne foreslå justeringer også for å 

ta hensyn til lokale forhold som kan representere en fare for scooterkjøring, eks. lokale brattheng, 

terrengfeller og lignende. 

 

 

Traseer over regulerte magasin/kryssing av vassdrag 

I framtida må det forventes flere og større regnflommer, tidligere snøsmelteflommer, hyppigere 

vinterisganger og økt snøskred- og sørpeskredfare. Disse endringene innebærer at det må utvises økt 

varsomhet både ved planlegging av- og ferdsel i snøscooterløypene. Særlig varsomhet må utvises ved 

kryssing av regulerte magasiner og kryssing av vassdrag hvor kryssingspunktene ikke består av faste  

kryssingspunkter som bruer eller kulverter samt i områder i- eller i nærhet til bratt terreng. Vann og 

bekker som tidligere kunne krysses trygt hele vinteren og langt ut over våren ser mange steder allerede 

ut til å være mer usikre enn tidligere pga varmere klima. Dette er en trend som bare vil fortsette- og øke. 

I tillegg kjøres i dag mange kraftverk med hyppigere variasjoner i tråd med raskere endringer i 

kraftprisene (effektkjøring), noe som skaper grunnlag for mer usikre isforhold. Vi anbefaler derfor 

kommunen om i størst mulig grad å unngå å legge løypene over regulerte magasin og vassdrag uten 

faste kryssingspunkter. 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef 

Finn Herje 

Senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Statens vegvesen sin uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med forskrift 

for permanent snøskuterløype i Åfjord kommune 

 

Vi viser til deres oversendelse datert 4. mars 2021. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-

retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 

nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss 

videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport.  

 

Bakgrunn: 

Åfjord kommunestyre har tidligere fastsatt en midlertidig forskrift for snøskuterløype med 

varighet fra 1. februar 2018 til 30. april 2020. Denne er siden forlenget til 30. april 2021. På 

bakgrunn av erfaringer med denne løypa ønsker kommunen nå å legge til rette for en 

permanent løype i området mellom Stordalen og Momyra. Det er vedlagt kart over 

eksisterende løypetrasé og forslag til forlengelse av eksisterende løypetrasé. 

 

Hensikten med arbeidet er å legge til rette for en permanent snøskuterløype i Åfjord 

kommune. Løypen vil fastsettes som en lokal forskrift med tilhørende løypekart i medhold av 

motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark. Det er utarbeidet 

forslag til overordnede føringer. 

 

Statens vegvesen sin merknad:  

Som statlig sektormyndighet har Statens vegvesen et selvstendig ansvar for å koordinere 

trafikksikkerhetsarbeidet for å bedre sikkerheten i vegtransporten, og i lys av dette være en 

pådriver for at alle aktører bidrar til å oppfylle nullvisjonen og nasjonale målsettinger.  
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Vi har følgende kommentarer til planforslaget: 

 

Vi har ingen merknader til forslaget utover at det er Trøndelag fylkeskommune som vegeier 

som behandler søknad om kryssing og nærføring langs fylkesveg. Lovverket regulerer dette 

gjennom vegtrafikklov og forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøskuter) på 

offentlig veg. I sistnevnte er det gjort tydelig hvilke plikter som påhviler fører av snøskuter 

ved kryssing av offentlig veg. 

 

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til veileder, men den er foreløpig ikke en del av 

vår formelle håndbokserie. Vi mener likevel at veilederen kan være til nytte, og vi tillater oss 

å vise til del 3 om snøskuterløyper og veg, og omtale av krav til frisikt ved kryssingsområder, 

samt nærføring, til offentlig veg. (Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper: 

http://skfr.no/wp-content/uploads/2013/07/1.JULI-TIL-KOMMENTAR.pdf). Vi har 

forventninger om at dette legges til grunn i kommunens praksis og håndheving av den 

kommunale forskriften. 

 

Når det gjelder vegforhold for øvrig, viser vi til egen uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune.  

 

Vurderinger av trafikksikkerhet og framkommelig knyttet til fylkesveg er fra årsskiftet 

Trøndelag fylkeskommunes ansvarsområde, jf. vårt brev til kommunene av 9. desember 

2019 Opphør av sams vegadministrasjon – viktig informasjon til våre samarbeidspartnere og 

vårt brev datert 8. juni 2020 Presisering av Statens vegvesen sin rolle i plansaker- brev til 

alle kommunene i Trøndelag. Statens vegvesen vil imidlertid fortsatt kunne bistå 

kommunene med vår kompetanse i lys av vårt sektoransvar for vegtrafikk. For nærmere 

opplysninger om dette, se www.vegvesen.no. 

 

 

Transportforvaltning midt 1 

Med hilsen 

 

 

Helge Stabursvik 

Fungerende seksjonsleder Sturla Leirvik 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Forskrift om permanent snøskuterløype i Åfjord kommune. Merknader. 

 

Åfjord kommune har varslet oppstart med arbeide for en forskrift for permanent løype for 

fornøyelseskjøring med snøskuter. Det foreslås tre traseer. Den første er den eksisterende 

traseen fra Stjern mot Habroheia. Den andre er en videreføring av den eksisterende mot 

Skurvvatnet. Den tredje er fra Habroheia mot Momyr. Til sammen blir det over 20 km med 

snøskuterløype. Begrunnelsen er bl.a. at de som ikke kommer seg ut i fjellet skal bli kjørt 

innover.  

 

Vi betrakter det slik at de aller fleste er mest interessert i å oppleve fjellet uten snøskuterstøy. 

Spesielt viktig blir det nå å bevare et av de siste, og det beste, av de gjenværende stille 

områder i Åfjord. Området rundt er omkranset av 6 store vindkraftanlegg. Undersøkelser fra 

de kommuner som har deltatt i den tidligere forsøksordningen viser også at folk flest ikke 

ønsker en mer liberal snøskuterpolitikk.  

 

Erfaringene fra forsøkskommunene viser videre at denne kjøringa i rekreasjonsløypene bare 

kommer i tillegg til annen ulovlig kjøring. Dette viser også at Åfjord kommune sine ønsker 

om å kanalisere frikjøringa til rekreasjonsløypene antagelig ikke vil oppnås. Det blir flere 

snøskutere i kommunen, og det vil være naivt å tro at alle kun vil kjøre betalte turer i denne 

løypa. Erfaringer fra den midlertidige løypa viser at det foregår en god del ureglementert 

kjøring langs traseen, jfr. uttalelser fra løypeledelsen.  

 

I Vinje kommune, som var med i den tidligere forsøksordningen, har ulovlig kjøring nå blitt et 

så stort problem at flere grunneiere ikke lenger ønsker skuterløyper. Det er samme erfaringer 

fra Sverige der norske snøskuterkjørere nå ikke lenger er så velkomne, og det arbeides for å 

stramme inn regelverket.  

 

Kommunens konklusjon var tidligere at snøskuterkjøring i fjellet, etter denne løypen, vil øke 

allmennhetens muligheter til rekreasjon og fornøyelse. Snøskuterkjøring er ikke noe som folk 

flest utøver. Det er kun noen få prosent av befolkningen. Resten, og det er allmennheten, 

ønsker å oppleve fjellet i sin naturlige stille tilstand med kun variasjoner i årstider, vind og 

vær. De fleste etterspør uberørt natur og stillhet. 

 

Av Åfjords fastboende kan det anslagsvis dreie seg om 30 – 50 personer med interesse for en 

slik løype, dvs. kanskje så lite som 1% av innbyggerne. Resten, dvs. kanskje så mange som 

99%, ønsker ikke å møte snøskuterkolonner når de er på en skitur innover mot Dåapma. Her 

må en likevel huske at de aller fleste som driver vanlig friluftsliv ikke er organisert på samme 

måte, og at det derfor ikke kommer frem i noen medlemslister og statistikk. Friluftsfolket er 



ikke organisert i klubber. Området som tenkes benyttes til snøskuterløype er et av de mest 

attraktive utfartsområdene for skifolket. 

 

Nesten 100% av de foreslåtte løypene er lagt i områder som enten er verdikartlagt som viktig 

(Haravassheia, Habroseteren) eller svært viktig (Tekssjøen, Dåapma).  

Mesteparten av de kartlagte friluftslivsområdene bli støyforurenset med over 40 dB. Hensynet 

til friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt når snøskuterløyper skal planlegges, jfr. 

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Derfor vil det være 

forskriftsstridig å etablere disse løypene. Av det foreslåtte løypenettet vil ca. 35% bli liggende 

i det som er kartlagt til svært viktige friluftslivsområder, og nesten alt resterende er lagt i 

område som er kartlagt som viktig friluftslivsområder. Trase 2 er nesten i sin helhet lagt i det 

som er karakterisert som svært verdifullt friluftslivsområdet inn mot Dåapma og ender ca. 2 

km unna dette som må regnes som hjertet av Fosen. Området var også tidligere foreslått som 

nasjonalpark. 

 

Hele løypenettet vil stort sett bli liggende i tidligere inngrepsfrie naturområder, INON område 

1 og 2, og vil komme helt inntil de siste rester av villmarkspreget natur på Fosen ved Dåapma.  

 

Løypene blir liggende inntil tre naturreservat. Løypa går ikke langt fra Tekssjøen 

naturreservat og vil komme i konflikt med vernebestemmelsene for naturreservatet. Formålet 

med vernet er å bevare det biologiske mangfold, økosystemet og arter i området. I følge 

Naturmangfoldloven § 49, vil også utenforliggende aktivitet og tiltak kunne vurderes som en 

forstyrrelse og brudd på vernebestemmelsene.  

 

Det er flere skiløyper og turmål innover til Dåapma og det er i tillegg en del hytter. Disse 

områdene er karakterisert som områder med spesielle opplevelseskvaliteter (Melby 2011). 

Direktoratet for Naturforvaltning karakteriserte i sin tid området her som svært viktig 

friluftslivsområde (DN veileder 25 – 2004). Store områder her har i tillegg fått betegnelsen 

viktig friluftslivsområde. Det er spesielt mange som foretrekker skituren fra Momyra til 

Dåapma vinters tid. Det er svært uheldig hvis dette blir trase for snøskuter. 

 

Snøskuterkjøring vil virke negativt på områdenes naturmiljø. Marginene er små for 

overlevelse for mange arter i den harde vintertid. Naturen er i en svært sårbar tilstand om 

vinteren med kulde og liten mattilgang. I tillegg er vinteren ekstra snørik med mye løssnø i 

marka i disse områdene. Flere kommuner må innføre ekstraordinær båndtvang om vinteren. 

Det er derfor uheldig å påføre fugler og dyr en ekstra stresspåkjenning på denne tiden. Det er 

marginale tilstander som det bør tas hensyn til.    

 

Deler av den midlertidige løypa er lagt i område som ikke er kartlagt som verdifullt, men her 

er det avdekket hele 3 storfuglområder med spillplasser, og disse krever at en holder en 

avstand på 1000 meter. Spillplasser vil bli ødelagt. Utvidet kjøretid som starter 09:00 og varer 

til 22:00 gjør det enda verre. Fylkesmannen mente i forrige runde at det burde være avstand 

på 500 meter til hver lokalitet. Dette følger også av krav i Naturmangfoldloven om føre- var 

og samlet belastning.  

 

Andre kommuner som har etablert snøskuterløyper har fastsatt varsomhetssoner i radius på 

1500 meter (jaktfalk og kongeørn), men flere har avstandskrav på 1000 meter. Det må i dette 

tilfellet undersøkes om de 10 – 15 fugleartene det dreier seg om, har tilhold langs skuterløypa. 

Det er kjent at det er mye fjellrype og lirype langs de foreslåtte traseene. Dette er arter 

karakterisert å ha særlig stor forvaltningsinteresse.  



 

Reindrifta vil i tillegg bli vanskeliggjort i et stort og sårbart område. Dåapma er ellers det 

viktigste området for tamreindrifta på Fosen. Det vil være uheldig med massiv 

snøskuterkjøring her. Reindriftsnæringa på Fosen er presset gjennom inngrep fra 

storsamfunnet. Tap av beite og beitefragmentering har bare økt fra år 1900 og fremover til i 

dag. Vindkraft og nettutbygging på Fosen kan i tillegg skape store problemer for reindrifta. 

Forstyrrelser med økende snøskuterkjøring vil skape uro for reinen på en svært sårbar tid av 

året. Flyttinger av rein vil bli vanskeliggjort. Det fins både flyttlei og oppsamlingsområde for 

rein i flere deler av området. Og det er beite sommer, høst og vinter.  

Retningslinjene for støy i arealplanleggingen, T- 1442 og revidert retningslinje M-128/2014 

angir at støy er uønsket i stille naturområder og angir 35 – 40 dB som en generell 

retningslinje. Det skal vises forsiktighet i tidligere stille områder, når det angår relativt mange, 

når det angår barn og unge og i åpent landskap. Med det støynivået en samling av snøskutere 

medfører må dette da resultere i at en antagelig må legge slike snøskuterløyper i berørte 

områder med allerede eksisterende inngrep ved veg osv. og ikke i uberørt natur.  

I det åpne fjellterrenget vil influensområdet utgjøre minst 3 – 4 km til hver side. Et slikt 

støybelte inn mot hjertet, eller indrefileten av Fosen, vil medføre at mesteparten av det 

tilgjengelige fjellarealet mellom FV 715 til Roan og Selavegen mot Follafoss blir berørt av 

influensområdet. Det vil bli uheldig for bl.a. det allmenne friluftslivet, naturmiljøet og 

reindriftsnæringa. Fosen er egentlig for smalt til å etablere slike løyper i det åpne fjellandskap.  

 

Både i Fjelloven og Naturmangfoldloven er det bestemmelser om å ta vare på miljøet på en 

bærekraftig måte. Til slutt må nevnes at Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagte vassdrag setter krav til at kommunen skal ta hensyn til støy og andre ulemper for 

friluftslivet. Kommunen skal ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap 

og vurdere betydningen av belastningen av verdsette friluftslivsområder samlet sett i 

kommunen. Målet i lovgivningen er å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 

På bakgrunn av dette vil vi sterkt fraråde en ny permanent løype for fornøyelseskjøring med 

snøskuter, både i den eksisterende midlertidige løypa og i nye traseer som foreslått. 

 

 

Med hilsen 

Fosen Naturvernforening 

 

 

Magnar Østerås                                                                                           Ketil Ring 

 

Kopi: Statsforvalteren 

          Miljødirektoratet 
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Saksbehandler:  Iren Aronsen Viken

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
2/21 Eldreråd 23.03.2021 

 
 

 
OPPSTARTSVARSEL FORSKRIFT SNØSKUTERLØYPE 
 
Rådmannens innstilling 
 
 
 
Saksprotokoll i Eldreråd - 23.03.2021  
Behandling: 
 
Følgende forslag ble framlagt i møtet: 
 
Eldrerådet ser positivt på utvidelsen av snøskuterløypa, da en utvidelse vil gjøre det 
lettere for eldre og folk med nedsatt funksjonsevne å benytte seg av snøskuterløypa. 
 
Votering: 
Framsatte forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Eldrerådet ser positivt på utvidelsen av snøskuterløypa, da en utvidelse vil gjøre det 
lettere for eldre og folk med nedsatt funksjonsevne å benytte seg av snøskuterløypa. 
 
 
 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Varsel for oppstart av arbeid med forskrift for snøskuterløype i Åfjord kommune ble 
oversendt grunneiere og høringsinstanser for mulighet til uttalelse den 04.03.2021. 
 
Merknader eller uttalelser som kan ha betydning for arbeidet med forskriften sendes til 
Fosen Plan og Miljø AS innen 02.04.2021. 
 
Administrasjonens vurdering 
Høringen legges fram for Eldrerådet uten innstilling fra administrasjonen. 
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Vedlegg 
1 Varsel om oppstart av arbeid med forskrift for permanent snøskuterløype i Åfjord 

kommune 
 



&ƌĂ͗�:ŽŚĂŶ�TƐƚĞƌĊƐ
^ĞŶĚƚ͗�ĨƌĞĚĂŐ�ϱ͘�ŵĂƌƐ�ϮϬϮϭ�Ŭů͘�Ϭϲ͘ϱϱ
dŝů͗�ŚĂŶŶĞΛƉůĂŶŽŐŵŝůũŽ͘ŶŽ
�ŵŶĞ͗�^ĐŽŽƚĞƌůƆǇƉĞ

:ĞŐ�ǀŝƐĞƌ�ƚŝů�ŽƉƉƐƚĂƌƚ�ƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐĂƌďĞŝĚ�ƐĐŽŽƚĞƌůƆǇƉĞ�ŝ��ĨũŽƌĚ͖
dƌĂƐĠ�Ϯ�ŽŐ�ϯ�ŐĊƌ�ŐũĞŶŶŽŵ�ŽŐ�ĨƆůŐĞƌ�ǀĂŶůŝŐƐƚĞ�ƐŬŝůƆǇƉĞ�ƚŝů�ĚĊƉŵĂ͘��ĞƚƚĞ�Ğƌ�Ğƚ�ƌĞŐŝŽŶĂůƚ�ǀŝŬƚŝŐ�
ŽŵƌĊĚĞ ĨŽƌ�ƐŬŝŐĊŝŶŐ͘�DĂŶ�ďƆƌ�ŝŬŬĞ�ďůĂŶĚĞ�ŵŽƚŽƌƐƉŽƌƚ�ŽŐ�ƐŬŝŐĊŝŶŐ�ƐůŝŬ�ŵĂŶ�ůĞŐŐĞƌ�ŽƉƉ�ƚŝů�ŝ�ĚŝƐƐĞ�
ĨŽƌƐůĂŐĞŶĞ͘��Ğƚ�ĨŽƌƌŝŶŐĞƌ�ŽŵƌĊĚĞƚ�ŝ�ǀĞƐĞŶƚůŝŐ�ŐƌĂĚ�ĨŽƌ�ƐŬŝŐĊĞƌĞ�ŽŐ ƐƚŝůůĞ�ĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀ͘��ĞƚƚĞ�ďƆƌ�ŵĂŶ�
ƵŶŶŐĊ͘

DǀŚ
:ŽŚĂŶ�TƐƚĞƌĊƐ

^ĞŶƚ�ĨƌŽŵ�zĂŚŽŽ�DĂŝů�ĨŽƌ�ŝWŚŽŶĞ



&ƌĂ͗�:ŽŚĂŶ�TƐƚĞƌĊƐ
^ĞŶĚƚ͗�ůƆƌĚĂŐ�ϲ͘�ŵĂƌƐ�ϮϬϮϭ�Ŭů͘�Ϭϳ͘ϰϳ
dŝů͗�WŽƐƚŵŽƚƚĂŬ��ĨũŽƌĚ�ŬŽŵŵƵŶĞ
<ŽƉŝ͗�ŚĂŶŶĞΛƉůĂŶŽŐŵŝůũŽ͘ŶŽ
�ŵŶĞ͗�^ĐŽŽƚĞƌůƆǇƉĞ

:ĞŐ�ǀŝƐĞƌ�ƚŝů�ŬĂƌƚ�ŽŐ�ƵƚƌĞĚŶŝŶŐƐĂƌďĞŝĚ�ĨŽƌ�ŶǇ�ƐĐŽŽƚĞƌůƆǇƉĞ�ŝ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͘
�Ŷ�ƚƌĂƐĠ�ƐƚĂƌƚĞƌ�ƉĊ�ŵŽŵǇƌ͘��ĞŶŶĞ�ƉĂƐƐĞƌĞƌ�ŵŽŵǇƌǀĂƚŶĞƚ�ŽŐ�WĞƌĞŶŐĞƚ͘��ĞƚƚĞ�Ğƌ�ŬũĞƌŶĞŽŵƌĊĚĞƌ�ĨŽƌ�
ƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůƚ�ĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀ�ŽŐ�ŵŽƐũŽŶ�ƐŽŵ�ŝƐĨŝƐŬĞ͕�ƐŬŝŐĊŝŶŐ�ŝ�ŽƉƉŬũƆƌƚĞ�ůƆǇƉĞƌ͕�ƚƌĞŶŝŶŐ�Ăǀ�ĨƵŐůĞŚƵŶĚĞƌ͕�ŽŐ�
ŐĞŶĞƌĞůů�ƐŬŝůĞŝŬ ĨŽƌ�ŝŶŶďǇŐŐĞƌĞ�ĨƌĂ ŚĞůĞ�&ŽƐĞŶ͘�<ǀĂůŝƚĞƚĞŶ Ăǀ�ŽŵƌĊĚĞƚ�ǀŝů�ďůŝ�ǀĞƐĞŶƚůŝŐ�ĚĊƌůŝŐĞƌĞ�ĨŽƌ�ƐůŝŬĞ�
ĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ ŵĞĚ�ĞŶ�ƐĐŽŽƚĞƌůƆǇƉĞ͕ ŽŐ�ƐƚƆǇĞŶ�ĚĞƚ�ŵĞĚĨƆƌĞƌ͕ ŐũĞŶŶŽŵ�ŽŵƌĊĚĞƚ͘��Ğƚ�Ğƌ�ĞŶ�ƵŚĞůĚŝŐ�
ďůĂŶĚŝŶŐ�Ăǀ�ƚŽ�ĨŽƌƐŬũĞůůŝŐĞ�ƚǇƉĞ�ĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ�ĚĞƌ�ĚĞŶ�ĞŶĞ�ĨŽƌƌŝŶŐĞƌ ŬǀĂůŝƚĞƚĞŶ�ĨŽƌ�ĚĞŶ�ĂŶĚƌĞ͘

sŝĚĞƌĞ�ŐĊƌ�ůƆǇƉĂ�ŽǀĞƌ�ŵŽƚ��ǇƚũƆŶŶĂ͕�ŽŐ�ƐǀŝŶŐĞƌ�ŵŽƚ�^ŬƵƌǀǀĂƚŶĞƚ͘��Ğ�ƐŝƐƚĞ�ŬŝůŽŵĞƚĞƌŶĞ�ŵŽƚ�
^ŬƵƌǀǀĂƚŶĞƚ�Ğƌ ƐĐŽŽƚĞƌůƆǇƉĞ�ƐĂŵŵĞŶĨĂůůĞŶĚĞ�ŵĞĚ�ƐŬŝůƆǇƉĞ͘�^ŬŝůƆǇƉĂ�ƚŝů�ĚĊƉŵĂ�Ğƌ�ďƌƵŬƚ�Ăǀ�Ɛǀčƌƚ�
ŵĂŶŐĞ�ĨƌĂ�ŚĞůĞ�&ŽƐĞŶ�ƵƚŽǀĞƌ�ƐĞŝŶǀŝŶƚĞƌĞŶ͘�^Žŵ�ƚŝĚůŝŐĞƌĞ�ŶĞǀŶƚ�ǀŝů�ĞŶ�ƐĂŵůŽŬĂůŝƐĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ƐĐŽŽƚĞƌůƆǇƉĞ�
ŽŐ�ƐŬŝůƆǇƉĞ�ƆĚĞůĞŐŐĞ�ŬǀĂůŝƚĞƚĞŶ�ĨŽƌ�ĚĞ�ƐŽŵ�ŽƉƉƐƆŬĞƌ�ĨũĞůůĞƚ�ĨŽƌ�ƐƚŝůůŚĞƚ͕�ƌĞŬƌĞĂƐũŽŶ�ŽŐ�
ŶĂƚƵƌŽƉƉůĞǀĞůƐĞ͘

^ůŝŬ�ůƆǇƉĂ�ŚĂƌ�ǀčƌƚ�ƚŝů�ŶĊ͕�ŚǀŽƌ�ĚĞŶ�ŚĂƌ�ŐĊƚƚ�ĨƌĂ�^ƚũĞƌŶ�ƚŝů��ŽƚŶƐƚƵĂ͕�ŚĂƌ�ŝŬŬĞ�ŬŽŶĨůŝŬƚŶŝǀĊ�ŵĞůůŽŵ�
ƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůƚ�ĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀ�ŽŐ�ƐŶƆƐĐŽŽƚĞƌĞ ǀčƌƚ�ƐƚŽƌƚ͘ �ĞƚƚĞ�ǀŝů�ĞŶĚƌĞ�ƐĞŐ�ŵĂƌŬĂŶƚ�ŵĞĚ�ĨŽƌƐůĂŐĞŶĞ�ƐŽŵ�
ůŝŐŐĞƌ�ƉĊ�ďŽƌĚĞƚ͘

�ĞƚƚĞ�ŝ�ŬŽŵďŝŶĂƐũŽŶ�Ăǀ�Ăƚ�ƐƚŽƌĞ�ŽŵƌĊĚĞƌ�Ğƌ�ďǇŐĚ�ŶĞĚ�Ăǀ�ǀŝŶĚŵƆůůĞƌ�ŽŐ�ŬƌĂĨƚŐĂƚĞƌ�ŝ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͕ ŐũƆƌ�Ăƚ�
ŽŵƌĊĚĞƌ�ĨŽƌ�ƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůƚ�ĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀ�Ğƌ�ĚƌĂƐƚŝƐŬ�ƌĞĚƵƐĞƌƚ͘

:ĞŐ�ďĞƌ�Žŵ�Ăƚ ŵĂŶ�ƚĂƌ�ŚĞŶƐǇŶ�ƚŝů�ŬũĞƌŶĞŽŵƌĊĚĞŶĞ�ĨŽƌ�ƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůƚ�ĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀ�ŝ�ǀŝĚĞƌĞ�ƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐ�ŽŐ�Ăƚ�
ŵĂŶ�ĚĞŵƉĞƌ�ŬŽŶĨůŝŬƚŶŝǀĊ�ŵĞůůŽŵ�ĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀ�ŽŐ�ŵŽƚŽƌĨĞƌĚƐĞů�Ăǀ�ĚĞŶŶĞ�ƚǇƉĞŶ͘��ĞƚƚĞ�Ğƌ�Ɛǀčƌƚ�ǀŝŬƚŝŐĞ�
ŽŵƌĊĚĞƌ�ŚǀŽƌ�ŐŽĚ�ĨŽůŬĞŚĞůƐĞ͕�ďŽůǇƐƚ�ŽŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ�ďǇŐŐĞƐ�ĨŽƌ�ŵĂŶŐĞ�Ăǀ�ŽƐƐ͘ DĂŶ�ďƆƌ�ŝŬŬĞ�ŐĊ�ǀŝĚĞƌĞ�
ŵĞĚ�ůƆǇƉĞ�ĨƌĂ�DŽŵǇƌ�Ğŝ�ŚĞůůĞƌ�ĞŶ�ĨŽƌůĞŶŐĞůƐĞ�ĨƌĂ��ŽƚŶƐƚƵĂ�ŵŽƚ��ĊƉŵĂ͘

DǀŚ
:ŽŚĂŶ�TƐƚĞƌĊƐ


