
KONSEKVENSUTREDNING 
Forskrift om snøskuterløyper, Åfjord kommune 

 

1 Innledning 

Lokal forskrift om snøskuterløype for fornøyelseskjøring i Åfjord kommune tilhørende løypekart er 
utarbeidet i medhold av motorferdselloven §4 a og motorferdselforskriften §4 a.  

For de tre løypene som foreslås er det foretatt en overordnet konsekvensutredning. Hensikten med 
denne utredningen er å vurdere virkninger foreslåtte løyper har på miljø, naturressurser og samfunn.  

Konsekvens er i hver utredning vist med fargekoder: 

 Ingen eller små negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser, eller usikre vurderinger/opplysninger 

 Store eller svært store konsekvenser 

Konsekvensutredningene tar utgangspunkt i tilgjengelige kartdata, samt annen kjent informasjon. I 
tråd med forhåndsvarselet er alle tema i kapittel 2 utredet. 

 

2 Utredningstema 

Tema (kilde) Vurdering 

Verneområder/ 
randområder 
(Naturbase) 

Løypene skal ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområde.  

I randområdet for verneområder skal det tas særskilte hensyn fordi motorisert 
ferdsel kan påvirke verneverdiene innenfor verneområdene. 

Reindrift 
(NIBIO) 

 

Løypene skal ikke legges i nasjonale villreinområder. 

Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften, det vil si 
at de ikke skal virke inn på reindriftens særverdiområder og minimumsområder. 
Med særverdiområder menes flyttlei, brunstland, kalvingsland, sentrale 
luftingsområder, samt områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakting. 
Minimumsbeiter er det årstidsbeitet som begrenser distriktets reintall. 
Kommunene skal spesielt ta hensyn til viktige vinterbeiteområder. 

Terrenginngrep Løypene skal ikke medføre synlige permanente spor.  

Som terrenginngrep regnes blant annet planering og opparbeiding av terreng i 
barmarkssesongen, herunder fjerning av store steiner. Rydding av traseer i form 
av kvisting eller felling av enkelttrær regnes ikke som terrenginngrep. Forbudet 
er ikke til hinder for klopper eller enkle bruer over bekker der dette er nødvendig 
av sikkerhetsmessige hensyn. Bruer vil kunne regnes som søknadspliktige tiltak 
etter plan- og bygningsloven. 

Støy Når det gjelder vurdering av støy er det særskilt hensyn til friluftslivet og hensyn 
til bolig- og hytteområder som må vurderes og utredes. Miljødirektoratets 
veiledningsmateriale med føringer og anbefalinger for hvordan støy skal 
behandles i planleggingen av snøscooterløyper benyttes.  

For friluftslivsområder som kommunen selv har kartlagt og verdsatt som svært 
viktig eller viktig anbefaler direktoratet at en grenseverdi på 40 dB benyttes. 

Det må vurderes om det i hele eller deler av løypa skal settes lavere fartsgrenser 
av hensyn til støypåvirkning i området 
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Tema (kilde) Vurdering 

Andre ulemper 
for friluftsliv 

Friluftslivsområdene der løypene planlegges skal være kartlagt og verdsatt. 

Betydningen av områdene der løypene planlegges skal vurderes opp mot øvrige 
friluftslivsområder i kommunen.  

Løypene bør ikke legges i viktige eller svært viktige vinterfriluftslivsområder.  

Løypene bør ikke legges i store sammenhengende vinterfriluftslivsområder. 

Virkninger av skuterløypene for friluftsliv i influensområdet skal utredes. Med 
influensområde menes området som blir påvirket av etablering av 
snøscooterløyper, for eksempel det området som blir påvirket av støy.  

Naturmangfold 

(Artsdata-
banken og 
Naturbase) 

Virkninger av skuterløypene for naturmangfold skal utredes.  

Løyper med tilhørende rasting skal ikke leggers for nære hekkeplasser, hi, 
spillplasser el. slik at det er fare for at hekking mv oppgis, eller gjennom særlig 
sårbare eller truede botaniske forekomster der skader på vegetasjon eller 
markdekke kan oppstå ved lite snødekke. 

Virkninger av skuterløypene for naturmangfold i influensområdet skal utredes. 
Med influensområde menes området som blir påvirket av etablering av 
snøscooterløyper, for eksempel det området som blir påvirket av støy. 

Bolig-/hytte-
områder 

Løypene skal ta hensyn til påvirkninger på bolig- og hytteområder og annen 
sensitiv bebyggelse ut fra hensyn til sikkerhet, forstyrrelser og støy. For hytter, 
boliger og annen støyfølsom bebyggelse anbefaler direktoratet at en grenseverdi 
for støy på 60 dB benyttes. 

Kulturminner og 
kulturmiljø  

(Riksantikvaren 
og NIBIO) 

Løyper skal ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø, herunder samiske 
kulturminner og kulturmiljø, og unngå konflikt med disse. 

 

Sikkerhet (NVE) Mulig skredfare i løypetraseene må vurderes. 

Løypene bør ikke legges i skredutsatte områder eller bratt terreng (terreng 
brattere enn 30° eller moderat bratt terreng 25 – 30°). Med skredutsatte 
områder menes utløpsområder for skred. Det er områder som kan nås av 
snøskred som enten er fjernutløst, utløst av andre eller naturlig utløste.  

Løypene må ta hensyn til lokale forhold som kan representere en fare ved 
skuterkjøring, f.eks. regulerte vatn, små brattheng og kløfter, usikker is og 
lignende. 

Det må vurderes om det i hele eller deler av løypa skal settes lavere fartsgrenser 
av hensyn til sikkerhet for de kjørende og andre. 

Landskap Synligheten av snøscootertraseer bør vurderes.  

Snøscootertraseer vil bli synlige både gjennom merkingen, ved sporene som 
oppstår ved kjøring, og ved at selve kjøretøyet er mer synlig enn f.eks. en 
skiløper.  

Det bør unngås å legge traseene på åskammer eller på annen måte unødig 
eksponert i landskapet. Slik lokalisering har også betydning for støyvirkningene 
av løypene. 

Hensynet til landskapet må avveies mot sikkerhetshensyn, da skredfaren ofte er 
større nede i forsenkninger i terrenget enn oppe på rygger. 
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3 Konsekvensutredning av løypene 

3.1 Stjern – Habroheia 

Kartutsnitt (M = 1:50 000) 

 

Utredningstema 

Verne-
område/ 
randområde 

 Kartutsnittet under viser løypa i forhold til Tekssjøen naturreservat som ligger 
ca. 580 m fra enden av løypa ved Habroheia. 
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Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige 
økologiske prosesser. Området er egenartet i form av at det har en stor grad 
av urørthet med gammel naturskog, som på noen steder er urskogsnær. 

Naturreservatet ligger på motsatt side av heia fra løypa og verneverdiene 
anses ikke å berøres av denne. 

Reindrift  Løypa ligger innenfor Fovsen Njaarke sijte/Fosen reinbeitedistrikt. Den første 
delen av løypa, ca. 3 km, ligger innenfor vinterbeite – tidlig vinterland (vist 
med blå skravur i kartutsnittet under). 

 

En flyttlei (vist med gul skravur) passerer på det nærmeste ca. 550 m fra løypa 
ved Ørnberget.  

Traseen var avklart ved behandling av midlertidig forskrift, og 
reinbeitedistriktet godkjenner den permanente løypa på samme vilkår. Det gis 
i forskriften mulighet for stenging av løypa dersom det er nødvendig av 
hensyn til reindriften. Løypa anses derfor ikke å være til vesentlig skade eller 
ulempe for reindriften.  

Det er ikke nasjonale villreinområder på Fosen. 

Terreng-
inngrep 

 Traseen forutsetter ingen terrenginngrep, med unntak av klopper eller enkle 
bruer over bekker der dette er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. 

Støy  Bortsett fra de første 250 m fra Bjørnlia, går løypa gjennom området 
Haravassheia/Habroseteren som er kartlagt som viktig friluftsområde i 
kategorien stort turområde uten tilrettelegging. Miljødirektoratets veiledende 
minsteavstand på 450 m fra svært viktige og viktige friluftsområder 
overholdes dermed ikke (grenseverdi L5AF 40 dB).  

Friluftsområdet strekker seg på begge sider av Stordalselva og har et areal på 
totalt 75 197 daa. Friluftsområdet beskrives slik: Flotte fjellområder. Parkering 
ved parkeringsplass ved Skurvelva i enden av Teksjølivegen. Tilrettelagt med 
benker. 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. 
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Om sommeren går det skogsbilvei inn til parkeringsplassen ved Skurvelva. Om 
vinteren benyttes området som berøres av løypa i mindre grad. En midlertidig 
snøskuterløype har blitt benyttet i fire sesonger uten kjente konflikter med 
annen aktivitet i området. 

Kartutsnittet under viser at løypa krysser friluftsområdet. 

Enden av traséen tangerer et område verdisatt som svært viktig 
friluftsområde, Teksjøen/Dåapma, dette er beskrevet under løype 2. 

Kartutsnittet under viser areal med beregnet støypåvirkning > 40 dB når man 
tar høyde for terreng og vegetasjon. Avstand fra løypa i åpent terreng er satt 
til 450 m i tråd med veilederen. 

 

Andre 
ulemper for 
friluftsliv 

 Om vinteren er det erfaringsmessig lite ferdsel til fots og på ski i denne delen 
av området. Etter etablering av midlertidig løype har det blitt noe mer ferdsel 
langs denne. 
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Natur-
mangfold 

 Starten av løypa, ca. 3,5 km, går gjennom gammel barskog beskrevet som 
viktig helårs leveområde for blant annet storfugl og spettefugler. Før 
Habroheia passerer løypa gjennom et mindre område registrert som viktig 
helårs leveområde for lirype. 

 

Artsobservasjoner er vist i kartutsnittet over: 

• Sterkt truede arter (røde punkter): gaupe observert ca. 1500 m fra løypa 

• Sårbare arter (blå punkter): de nærmeste observasjonene gjelder alm som 
ikke påvirkes av løypa. 

• Nær truede arter (gule punkter): mange enkeltobservasjoner av lirype. 
Vinteren er en utsatt periode som er begrensende for rypebestandenes 
størrelse. Snøskuterløypa gjør fjellområdene rundt mer tilgjengelig for 
ferdsel. Det kan ikke utelukkes at denne aktiviteten kan ha negativ effekt 
på lirypebestanden i området.  

Løypa anses ikke å gå for nære hekkeplasser, hi, spillplasser el., eller gjennom 
særlig sårbare eller truede botaniske forekomster. 

Løypa kan påvirke naturmangfold i influensområdet innenfor gul støysone i 
noen grad. 

Bolig-/ hytte-
områder 

 Løypa berører en boligeiendom som blir liggende innenfor Miljødirektoratets 
veiledende minsteavstand på 60 m fra boliger, hytter og annen støyfølsom 
bebyggelse (grenseverdi L5AF 60 dB). Løypa går bak fjøset på eiendommen gnr. 
21/14. Den vil ikke komme i konflikt med ferdsel mellom bygningene på 
eiendommen.  

I forskriften fastsettes lavere hastighet (25 km/t) på strekningen Stjern til 
Haukvatnet for å hensynta bolighuset. 

Kartutsnittet under viser areal med beregnet støypåvirkning > 60 dB. Avstand 
fra løypa i åpent terreng er satt til 60 m i tråd med veilederen. 
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Kultur-
minner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke kjente kulturminner eller kulturmiljø i nærheten av løypa. 

Sikkerhet  Kartutsnittet under viser NVEs aktsomhetsområder for snøskred (blått: 
utløsningsområde og grønt: utløpsområde). Løypa ligger utenfor 
aktsomhetsområdene.

  

Løypa ligger i tillegg utenom bratt og moderat bratt terreng og har en 
maksimal helling på 16° (Skala på høydeprofilen vist under er -20° - +20°). 
Muligheten for skredhendelser i løypetraseen vurderes derfor som svært 
liten. 
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Løypa kommer ikke i berøring med regulerte vann eller bratte heng og kløfter, 
og passerer ikke over islagt vann. Sikkerhet ved kryssing av mindre bekker 
sikres ved bruk av enkle klopper. 

Det anses ikke å være behov for fartsreduksjon utover det som gjelder 
reduksjon av støy i tilknytning til bolig. 

Landskap  Løypa legges ikke på åskammer og heller ikke på annen måte unødig 
eksponert i landskapet.  

Totalvurdering Tema  Konsekvenser 

 Verneområder  Ingen  

Reindrift  Ingen 

Terrenginngrep  Ingen  

Støy  Middels negative 

Andre ulemper for friluftsliv  Ingen eller små negative 

Naturmangfold  Små eller middels negative 

Bolig-/hytteområder  Ingen 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen 

Sikkerhet  Ingen 

Landskap  Ingen eller små negative 

Oppsummering 
 

 
 
 

 
 

Innstilling 

Løypa kommer ikke i konflikt med verneområder, reindrift eller kulturminner 
og forutsetter ikke terrenginngrep.  

Løypa går gjennom et friluftsområde registrert som viktig, og skaper noe støy, 
men kommer ikke i konflikt med vinterfriluftsliv. Det er en viss fare for 
påvirkning på naturmangfold innenfor gul støysone.  

Løypa påvirker ikke bolig- eller hytteområder, kulturminner eller kulturmiljø, 
den anlegges utenfor aktsomhetsområder og blir lite synlig i terrenget. 

Løypa anbefales videreført. 
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3.2 Momyra - Botnan 

Kartutsnitt (M = 1:50 000) 

 

Utredningstema 

Verne-
område/ 
randområde 

 Kartutsnittet under viser løypa i forhold til Momyra naturreservat (skravert 
område til venstre) og Tekssjøen naturreservat (skravert område til høyre).  

 
Løypa starter ca. 300 m fra Momyra naturreservat. Formålet med fredningen 
er å bevare en uberørt del av Midt-Norges fineste terrengdekkende 
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myrkompleks, en særpreget landskapsform (drumlin), samt et tjern som er i 
suksesjon fra tjern til sump/myr.  

Tekssjøen naturreservat ligger ca. 450 m fra enden av løypa ved Botnan. 
Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige 
økologiske prosesser. Området er egenartet i form av at det har en stor grad 
av urørthet med gammel naturskog, som på noen steder er urskogsnær. 

Løypa anses ikke å berøre verneverdiene i disse naturreservatene. 

Reindrift  Løypetraséen ligger innenfor Fovsen Njaarke sijte/Fosen reinbeitedistrikt.  

Løypa berører ikke vinterbeite eller kalvingsland. Starten av løypa tangerer en 
trekklei (vist med sort linje på kartutsnittet under). Løypa krysser også en 
flyttlei (vist med gule kryss) ved Bytjønna og passerer på det nærmeste ca. 
550 m fra en annen flyttlei ved Perenget.

 

Løypa er avklart med reinbeitedistriket. Det gis i forskriften mulighet for 
stenging av løypa dersom det er nødvendig av hensyn til reindriften, herunder 
ved bruk av flyttleiene. Løypa anses derfor ikke å være til vesentlig skade eller 
ulempe for reindriften.  

Det er ikke nasjonale villreinområder på Fosen. 

Terreng-
inngrep 

 Traseen forutsetter ingen terrenginngrep, med unntak av klopper eller enkle 
bruer over bekker der dette er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. 

Støy  Bortsett fra de første 1 150 m fra Momyra, går løypa først ca. 7 200 m 
gjennom området Haravassheia/Habroseteren som er kartlagt som viktig 
friluftsområde i kategorien stort turområde uten tilrettelegging og deretter ca 
4 450 m gjennom området Teksjøen/Dåapma som er kartlagt som svært viktig 
friluftsområde i kategorien særlig kvalitetsområde. Miljødirektoratets 
veiledende minsteavstand på 450 m fra svært viktige og viktige 
friluftsområder overholdes dermed ikke (grenseverdi L5AF 40 dB).  

Friluftsområdet Haravassheia/Habroseteren strekker seg på begge sider av 
Stordalselva og har et areal på totalt 75 197 daa. Friluftsområdet beskrives 
slik: Flotte fjellområder. Parkering ved parkeringsplass ved Skurvelva i enden 
av Teksjølivegen. Tilrettelagt med benker. Flott område med mulighet for tur 
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til flere flotte fiskevann i området. Fin sti fra gårdene på Stjern til 
Habroseteren. Flott kulturlandskapsområde. Tydelig sti fra Rønningen til 
Bårdlia, gammel ferdselssti. 

Om sommeren går det skogsbilvei inn til parkeringsplassen ved Skurvelva. 
Denne delen av området berøres imidlertid ikke av foreslått løype. Om 
vinteren benyttes området som berøres av løypa i mindre grad.  

Friluftsområdet Teksjøen/Dåapma strekker seg fra Bårdliheia til Dåapma og 
har et areal på totalt 96 393 daa. Friluftsområdet beskrives slik: Flotte 
fjellområder, lavalpint og kystnært område. Parkering ved parkeringsplass ved 
Skurvelva i enden av Teksjølivegen. Fin sti langs med Stordalselva, tilrettelagt 
med hengbruer. 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. Fosen turlag har post på Dåapma. 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! 

Løypa berører i liten grad områder som benyttes av annet friluftsliv vinterstid.  

Kartutsnittet under viser foreslått løype, viktig friluftsområde (venstre), svært 
viktig friluftsområde (høyre) og skiløypa som beskrives over (blå linje). Denne 
går på det nærmeste 500 m nord for foreslått løype.   

 

Kartutsnittet under viser areal med beregnet støypåvirkning > 40 dB når man 
tar høyde for terreng og vegetasjon. Avstand fra løypa i åpent terreng er satt 
til 450 m i tråd med veilederen. 
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Andre 
ulemper for 
friluftsliv 

 Om vinteren er det mye friluftsaktivitet i begynnelsen av løypa. Det vil derfor 
være hensiktsmessig å redusere hastigheten her. Bruk av løypa anses med 
redusert hastighet ikke å komme i konflikt med annen aktivitet. 

I forskriften fastsettes lavere hastighet (25 km/t) på strekningen Tjønneset til 
Blåfjellet for å hensynta annet friluftsliv og naturmangfold (se under). 

Natur-
mangfold 

 Momyrvatnet er viktig funksjonsområde for andefugler, måke- og vadefugler 
på sommeren. Dette funksjonsområdet anses ikke berørt av løypa, mens 
området mellom Perenget og Blåfjellet er funksjonsområde for lirype hele 
året. I forskriften fastsettes lavere hastighet (25 km/t) på strekningen 
Tjønneset til Blåfjellet for å hensynta blant annet dette funksjonsområdet for 
lirype. 

Artsobservasjoner er vist i kartutsnittet under: 

• Sterkt truede arter (røde punkter): brushane og vipe observert ved 
Momyrvannet, samt jerv observert ved Perengheia, ca. 700 m fra løypa. 
Disse anses ikke berørt av løypa. 

• Sårbare arter (blå punkter): storspove, horndykker og bergand observert 
ved Momyrvannet. Disse anses ikke berørt av løypa. 

• Nær truede arter (gule punkter): mange enkeltobservasjoner av lirype. 
Vinteren er en utsatt periode som er begrensende for rypebestandenes 
størrelse. Snøskuterløypa gjør fjellområdene rundt mer tilgjengelig for 
ferdsel. Det kan ikke utelukkes at denne aktiviteten kan ha negativ effekt 
på lirypebestanden i området.  
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Løypa anses ikke å gå for nære hekkeplasser, hi, spillplasser el., eller gjennom 
særlig sårbare eller truede botaniske forekomster. 

Løypa kan påvirke naturmangfold i influensområdet innenfor gul støysone i 
noen grad. 

Bolig-/ hytte-
områder 

 Det er ingen bolig- eller fritidseiendommer som blir liggende innenfor 
Miljødirektoratets veiledende minsteavstand på 60 m fra boliger, hytter og 
annen støyfølsom bebyggelse (grenseverdi L5AF 60 dB).  

Kartutsnittet under viser areal med beregnet støypåvirkning > 60 dB. Avstand 
fra løypa i åpent terreng er satt til 60 m i tråd med veilederen. 

 

Kultur-
minner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke kjente kulturminner og kulturmiljø i nærheten av løypa. 

Sikkerhet  Kartutsnittet på neste side viser NVEs aktsomhetsområder for snøskred (blått: 
utløsningsområde og grønt: utløpsområde). Løypa ligger utenfor 
aktsomhetsområdene.
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Løypa har en maksimal helling på 13° (Skala på høydeprofil -20° - +20°). 
Muligheten for skredhendelser i løypetraseen vurderes derfor som svært 
liten. 

 

Løypa kommer ikke i berøring med regulerte vann eller bratte heng og kløfter, 
og passerer ikke over islagt vann. Sikkerhet ved kryssing av mindre bekker 
sikres ved bruk av enkle klopper. 

Landskap  Løypa legges ikke på åskammer og heller ikke på annen måte unødig 
eksponert i landskapet. 

Totalvurdering Tema  Konsekvenser 

 Verneområder  Ingen  

Reindrift  Ingen 

Terrenginngrep  Ingen  

Støy  Små eller middels negative 

Andre ulemper for friluftsliv  Ingen eller små negative 

Naturmangfold  Små eller middels negative 

Bolig-/hytteområder  Ingen 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen 
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Sikkerhet  Ingen 

Landskap  Ingen eller små negative 

Oppsummering 
 

 
 
 
 

 
 

Innstilling 

Løypa kommer ikke i konflikt med verneområder, reindrift eller kulturminner 
og forutsetter ikke terrenginngrep.  

Løypa går gjennom friluftsområder registrert som viktig og svært viktig, og 
skaper noe støy, men kommer ikke i konflikt med vinterfriluftsliv, herunder 
skiløype mellom Momyra og Dåapma. Det er en viss fare for påvirkning på 
naturmangfold innenfor gul støysone.  

Løypa påvirker ikke bolig- eller hytteområder, kulturminner eller kulturmiljø, 
den anlegges utenfor aktsomhetsområder og blir lite synlig i terrenget. 

Løypa anbefales etablert. 
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3.3 Bytjønna - Skurvvatnet 

Kartutsnitt (M = 1:50 000) 

 

Utredningstema 

Verne-
område/ 
randområde 

 Løypa berører ingen verneområder eller foreslåtte verneområder. Inner 
Vargfossnesa naturreservat (vist med skravur øverst i kartutsnittet under) er 
på det minste 1,6 km fra løpa, på motsatt side av Storheia.  

Verneområdet påvirkes ikke av løypa. 
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Reindrift  Løypa ligger innenfor Fovsen Njaarke sijte/Fosen reinbeitedistrikt. Løypa 
berører ikke vinterbeite eller kalvingsland. En flyttlei (vist med gul skravur i 
kartutsnittet under) passerer på det nærmeste ca. 480 m fra løypa ved 
Bytjønna. Løypa passerer på det nærmeste ca. 230 m fra enden av en trekklei 
(vist med sort linje).  

 

Det gis i forskriften mulighet for stenging av løypa dersom det er nødvendig av 
hensyn til reindriften. Løypa anses derfor ikke å være til vesentlig skade eller 
ulempe for reindriften.  

Det er ikke nasjonale villreinområder på Fosen. 

Terreng-
inngrep 

 Traseen forutsetter ingen terrenginngrep med unntak av klopper eller enkle 
bruer over bekker der dette er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. 

Støy  Løypa går ca. 3 700 m gjennom nordenden av området Teksjøen/Dåapma som 
er kartlagt som svært viktig friluftsområde i kategorien Særlig 
kvalitetsområde. De resterende 2 100 m går løypa gjennom et område i 
tidligere Roan kommune som ikke er kartlagt.  

Kartlegging i denne delen av kommunen er igangsatt, og det forventes at det 
svært viktige friluftsområdet vil bli utvidet til å dekke også denne delen av 
løypa. Miljødirektoratets veiledende minsteavstand på 450 m fra svært viktige 
og viktige friluftsområder overholdes dermed ikke (grenseverdi L5AF 40 dB). 

Friluftsområdet Teksjøen/Dåapma strekker seg fra Bårdliheia til Dåapma og 
har et areal på totalt 96 393 daa. Friluftsområdet beskrives slik: Flotte 
fjellområder, lavalpint og kystnært område. Parkering ved parkeringsplass ved 
Skurvelva i enden av Teksjølivegen. Fin sti langs med Stordalselva, tilrettelagt 
med hengbruer. 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. Fosen turlag har post på Dåapma. 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! 
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Kartutsnittet under viser foreslått løype, det svært viktige friluftsområdet, og 
skiløypa som beskrives over (blå linje). Denne går til dels parallelt med, og 
krysser på ett punkt, foreslått løype. 

 

Kartutsnittet under viser areal med beregnet støypåvirkning > 40 dB når man 
tar høyde for terreng og vegetasjon. Avstand fra løypa i åpent terreng er satt 
til 450 m i tråd med veilederen. 

 

Andre 
ulemper for 
friluftsliv 

 Den foreslåtte løypa legges på to strekninger parallelt med skiløypa, og 
krysser denne på et punkt. For å øke sikkerheten og redusere 
støyforurensning for skiløpere reduseres hastigheten i disse områdene. 

I forskriften fastsettes lavere hastighet (25 km/t) på strekninger der løypa går 
nærmere skiløypa mellom Momyra og Dåapma enn 50 m for å hensynta annet 
friluftsliv og naturmangfold (se under). 

Natur-
mangfold 

 I enden av løypa mot Skurvvatnet går løypa med en minste avstand på 170 m 
fra et større helårs funksjonsområde for lirype. Redusert hastighet i dette 
området vil bidra til å redusere støypåvirkning på funksjonsområdet. 
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Artsobservasjoner er vist i kartutsnittet under: 

• Sterkt truede arter (røde punkter): jerv er observert ca. 200 m fra løypa 
ved Midtiheia. 

• Nær truede arter (gule punkter): mange enkeltobservasjoner av lirype. 
Vinteren er en utsatt periode som er begrensende for rypebestandenes 
størrelse. Snøskuterløypa gjør fjellområdene rundt mer tilgjengelig for 
ferdsel. Det kan ikke utelukkes at denne aktiviteten kan ha negativ effekt 
på lirypebestanden i området. 

Løypa anses ikke å gå for nære hekkeplasser, hi, spillplasser el., eller gjennom 
særlig sårbare eller truede botaniske forekomster. 

Løypa kan påvirke naturmangfold i influensområdet innenfor gul støysone i 
noen grad. 

Bolig-/hytte-
områder 

 Det er ingen bolig- eller fritidseiendommer som blir liggende innenfor 
Miljødirektoratets veiledende minsteavstand på 60 m fra boliger, hytter og 
annen støyfølsom bebyggelse (grenseverdi L5AF 60 dB).
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Kartutsnittet på forrige side viser areal med beregnet støypåvirkning > 60 dB. 
Avstand fra løypa i åpent terreng er satt til 60 m i tråd med veilederen. 

Kultur-
minner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke kjente kulturminner og kulturmiljø i nærheten av løypa. 

Sikkerhet  Kartutsnittet under viser NVEs aktsomhetsområder for snøskred (blått: 
utløsningsområde og grønt: utløpsområde). Løypa ligger utenfor 
aktsomhetsområdene.

Løypa har en maksimal helling på 8° (Skala på høydeprofil vist under er -20° - 
+20°). Muligheten for skredhendelser i løypetraseen vurderes derfor som 
svært liten. 

 

Løypa kommer ikke i berøring med regulerte vann eller bratte heng og kløfter, 
og passerer ikke over islagt vann. Sikkerhet ved kryssing av mindre bekker 
sikres ved bruk av enkle klopper. 

Landskap  Løypa legges ikke på åskammer og heller ikke på annen måte unødig 
eksponert i landskapet. 

Totalvurdering Tema  Konsekvenser 

 Verneområder  Ingen  

Reindrift  Ingen 
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Terrenginngrep  Ingen  

Støy  Små eller middels negative 

Andre ulemper for friluftsliv  Negative 

Naturmangfold  Små eller middels negative 

Bolig-/hytteområder  Ingen 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen 

Sikkerhet  Ingen 

Landskap  Ingen eller små negative 

Oppsummering 
 

 
 
 
 
 

 
 

Innstilling 

Løypa kommer ikke i konflikt med verneområder, reindrift eller kulturminner 
og forutsetter ikke terrenginngrep.  

Løypa går gjennom friluftsområder registrert som viktig og svært viktig, og 
skaper noe støy. Løypa går parallelt med og krysser skiløype mellom Momyra 
og Dåapma. Påvirkning på friluftsliv reduseres ved hastighetsreduksjon i dette 
området. Det er en viss fare for påvirkning på naturmangfold innenfor gul 
støysone.  

Løypa påvirker ikke bolig- eller hytteområder, kulturminner eller kulturmiljø, 
den anlegges utenfor aktsomhetsområder og blir lite synlig i terrenget. 

Løypa anbefales etablert på grunn av tilgangen til fiskevann, jf. 
kommunestyrets intensjoner om tilgjengeliggjøring for isfiske. 

 

 

 

 


