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1 Innledning 

I 2015 ble motorferdselsloven endret slik at kommunene fikk adgang til å etablere rekreasjonsløyper 
for snøskuter. Åfjord kommunestyre har tidligere fastsatt en midlertidig forskrift for snøskuterløype 
mellom Stjern og Botnan med varighet fra 01.02.18 til 30.04.20. Denne er siden forlenget til 30.04.21.  

Opprinnelig strakte løypa seg ca. 5 km lenger nordøst og ga da tilgang til fiskevann. Denne delen av 
løypa ble opphevet av Settefylkesmannen i Møre og Romsdal i forbindelse med klagebehandling.  

På bakgrunn av erfaringer med den midlertidige løypa er ytterligere to løyper foreslått og utredet. 
Manglende tilgang til fiskevann er en stor medvirkende årsak til at kommunen har igangsatt utredning 
av nye løypeforslag.  

I høringsdokumentet legge det til rette for tre permanente snøskuterløyper i området mellom 
Stordalen og Momyra, hvorav den ene gir god tilgang til fiskevann.  

 

2 Hjemmelsgrunnlag og formalkrav 

2.1 Kommunestyrets myndighet  

Kommunestyret fastsetter bestemmelser om bruk av skuterløyper ved å vedta en lokal forskrift med 
hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a og 
Motorferdsellovens § 4a.  

Ved fastsetting av løyper og bestemmelser om bruk av løyper skal kommunen ta særskilt hensyn til 
støy, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og 
sikkerhet for de som kjører og andre. Løypene skal ikke legges i nasjonale villreinområder, 
verneområder eller foreslåtte verneområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe 
for reindriften eller kreve terrenginngrep.  

2.2 Grunneiers tillatelse 

Motorferdselloven innskrenker ikke grunneiers rett til å nekte ferdsel over egen eiendom. På samme 
måte kan ikke kommunen treffe vedtak om snøskuterløype(r) før grunneier har samtykket i at det kan 
foregå snøskuterkjøring på deres eiendom. Dette gjelder så vel privat som offentlig eiendom. Statskog 
SF er hjemmelshaver og administrerer grunneierrettighetene i statsallmenningen.  

2.3 Løype over innmark 

To av de foreslåtte løypene berører innmark. Motorferdselloven regulerer ikke motorferdsel på 
innmark. Kommunens adgang til å fastsette skuterløyper skjer i henhold til lov om motorferdselloven i 
utmark. I utredningen framgår løypene i kart og forskrift i sin helhet, uavhengig av om de går over 
innmark eller utmark. Dette er hensiktsmessig for å gi tilstrekkelig informasjon til brukere og berørte, 
og for å kunne vurdere mulige konflikter og hensyn som skal tas. 

2.4 Prosesskrav 

Det er kravene i forvaltningsloven kapittel VII som gjelder når kommunen skal utarbeide og vedta 
snøskuterløyper med bestemmelser. De grunnleggende kravene i forvaltningsloven om utredning, 
varsling, uttalelse, formkrav og kunngjøring skal være oppfylt.  

I tillegg angir bestemmelsen i nasjonal forskrift § 4 a tredje ledd prosessregler som går lenger enn 
forvaltningslovens grunnleggende krav: Forslaget til snøskuterløyper skal sendes på høring som 
beskrevet i plan- og bygningsloven § 11-14. Kommunen skal kunngjøre vedtak etter reglene i plan- og 
bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. 
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2.5 Medvirkning  

Å etablere snøskuterløyper krever medvirkning, samarbeid, samråd, offentlighet og informasjon. Det 
er en forutsetning at berørte interessegrupper som næringsinteresser, herunder reindriftsnæringa, 
beboerforeninger, grunneiere, turlag og andre friluftsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, 
velforeninger, hytteforeninger og liknende får komme til orde i beslutningsprosessen.  

2.6 Høring 

Forslag til snøskuterløype skal sendes på høring etter reglene for høring av kommuneplan, jamfør 
plan- og bygningsloven § 11-14. Dette innebærer at forslaget skal sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn, kunngjøres i minst en lokal avis og gjøres tilgjengelig i digitale medier. Fristen for å 
gi uttalelse er minst seks uker. Høringsforslaget må inneholde kart som på en forståelig og entydig 
måte viser hvor løypealternativene er foreslått. Utkast til de kommunale bestemmelsene om bruken 
av løypene må ligge ved høringen. 

2.7 Vedtak 

Det er kommunestyret som har 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. Det skal fremgå av 
vedtaket hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av snøskuterløyper med 
bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunens vurdering av hensyn 
kommunen plikter å ta, skal også framgå av vedtaket. 

2.8 Kunngjøring 

Kommunen skal kunngjøre vedtak av kart over snøskuterløyper med bestemmelser som beskrevet for 
reguleringsplaner i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. I tillegg gjelder 
forvaltningslovens krav til kunngjøring i §§ 38 og 39 hvor det blant annet kreves at forskriften 
kunngjøres i Norsk Lovtidend. 

2.9 Klage  

Kommunens vedtak om å fastsette snøskuterløyper, inkludert bestemmelsene om bruk, kan påklages 
av en angitt gruppe privatpersoner, organisasjoner og offentlige myndigheter.  

Grunneiere og rettighetshavere, som tomtefestere, til eiendommer i løypenes influensområde kan 
klage. Sametinget kan klage, det samme gjelder det enkelte reinbeitedistrikt dersom løypene går i 
eller påvirker områder som brukes av rein. Organisasjoner kan klage dersom interessene de skal 
ivareta blir berørt. Dette gjelder for eksempel frilufts-, naturvern- og snøskuterorganisasjoner, 
grunneier-, bruker- og velforeninger.  

Nabokommuner og statlige og regionale organer kan klage dersom deres interesser blir berørt. 
Fylkeskommunen og statlige organer slik som statsforvalteren, Vegvesenet, med flere kan klage når 
interesser som de er satt til å ivareta, blir berørt. Som utgangspunkt kan slike organer klage over 
tilsvarende forhold som vil kunne gitt grunnlag for innsigelse, det vil si når det gjelder spørsmål som er 
av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for 
vedkommende organs saksområder. Støy og andre negative virkninger for lokalt friluftsliv kan være 
grunnlag for klage.  

Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring i kapittel VI gjelder. Statsforvalteren er klageorgan, 
og kan prøve alle sider av saken, jamfør forvaltningsloven § 34. 
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3 Utredning av løypene 

3.1 Utredningstema 

Alle temaene opplistet under er utredet for hver enkelt løype og gjengitt i dokumentet 
«Konsekvensutredning»: 

• Verneområder/randområder 

• Reindrift  

• Terrenginngrep 

• Støy  

• Andre ulemper for friluftsliv 

• Naturmangfold 

• Bolig- og hytteområder  

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Sikkerhet  

• Landskap 

3.2 ROS-analyse 

Det er i tillegg utarbeidet en egen ROS-analyse (vedlagt) som legger vekt på tema som representerer 
en spesiell risiko i forbindelse med tiltaket, herunder ulykker på grunn av topografi, snøskred, usikker 
is med videre. 

3.3 Innspill til oppstartsvarsel 

Det ble varslet oppstart av forskriftsarbeidet 04.03.21, med frist for merknader satt til 02.04.21. Varsel 
ble sendt høringsinstansene vist i tabell 1. Varsel ble i tillegg sendt alle berørte grunneiere. Alle innspill 
er sammenfattet i vedlegget «Innspill til oppstartsvarsel». 

Tabell 1 Varslede høringsinstanser 

Sentrale høringsinstanser Lokale høringsinstanser 

Sametinget Åfjord fjellstyre Åfjord Næringsforening 

Statsforvalteren i Trøndelag Åfjord Snøscooterklubb Åfjord Utvikling 

Trøndelag fylkeskommune Fosen Reinbeitedistrikt Kommunale råd: 

NVE Region Midt-Norge Fosen Naturvernforening Råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne 

Statens vegvesen Åfjord bondelag 

Mattilsynet Region midt Åfjord utmarksråd SA Eldrerådet 

Trøndelag politidistrikt Roan utmarksråd Ungdomsrådet 

Naturvernforbundet Trøndelag Åfjord jeger- og fiskeforening  

Riksantikvaren Roan jeger- og fiskeforening  
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3.4 Hastighet og kjøretid 

Veitrafikklovens bestemmelser om hastighet/fartsgrense for snøskuter i utmark er maks. 70 km/t. 
Fartsgrense med slede uten passasjer er 60 km/t og fartsgrense med slede med passasjer 40 km/t. 
Kommunen har anledning til å fastsette lavere fartsgrenser enn dette. Den generelle fartsgrensen er i 
forskriften fastsatt til 60 km/t. 

Det er i en del områder bestemt nedsatt fartsgrense av hensyn til støy, sikkerhet og naturmangfold. I 
disse områdene er fartsgrensen i forskriften satt til 25 km/t. Områder med nedsatt fartsgrense vil 
skiltes.  

I utgangspunktet er skuterløypene tillatt brukt hele døgnet. Kommunen har også anledning til å 
innskrenke åpningstidene av hensyn til sikkerhet, støy og annet. Det er vurdert at det er behov for 
innskrenkede åpningstider, og disse foreslås til mellom kl. 09:00 og kl. 22:00.  

3.5 Grunneiere  

Løyper kan ikke opprettes før grunneier har samtykket, dette gjelder også festere. Berørte 
eiendommer vises under beskrivelsen av hver enkelt løype. Forespørsel om grunneiers tillatelse vil 
sendes ut i høringsperioden.  

3.6 Brukerbetaling  

Forskriften inneholder bestemmelser om at kommunestyret kan fastsette brukerbetaling for løypene. 
Satser for brukerbetaling fastsettes samtidig med vedtak av forskriften og justeres årlig.  
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4 Beskrivelse av løypene 

Under følger en beskrivelse av de tre foreslåtte løypene. For vurdering av utredningstema beskrevet i 
kapittel 3 henvises til kapittel 5 og vedleggene «Konsekvensutredning» og «ROS-analyse».  

4.1 Løype 1 – Stjern-Habroheia 

 

Figur 1  Kart over løype 1 – Stjern-Habroheia 

Adkomst til startpunktet på løypa er via Stordalsveien (Fv 6328) og videre ca. 500 m langs privat vei 
frem til parkeringsplass ved Bjørnlia, Stjern. Løypa starter på 108 moh., har høyeste punkt på 345 
moh. og en lengde på 9 845 m.  

 

 

Figur 2  Høydeprofil for løype 1 
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Løypa går i kupert område og følger hovedsakelig lavereliggende deler av terrenget langs terrasser, 
dalganger og myrdrag.  

Fra parkeringsplassen går løypa over dyrka mark og videre gjennom blandingsskog opp til 
nordøstsiden av Kvernavatnet. Derfra stiger løypa svakt opp nordøstover langs flatene med myrdrag 
og spredt/glissen skog nordvest for Hongsdalsbekken. Nord for Litlskurven dreier løypa i nordlig 
retning opp til ca. 340 moh sørøst for Ørnberget hvor den svinger østover gjennom åpent landskap og 
møter løype 2 nord for Habroheia.  

 

Tabell 2 Eiendommer som berøres av løype 1: 

Gnr./bnr. Hjemmelshaver Adresse 

21/1 Jørgen Anderas Humstad Skråfjordsveien 1104, 7170 Åfjord 

21/2 Ole Torstein Stjern Stordalsveien 1754, 7170 Åfjord 

21/4,9 Bjørge Kleppe Stordalsveien 1823, 7170 Åfjord 

21/5 Joachim Bårdli Forfot Stordalsveien 1646, 7170 Åfjord 

21/8 Ola Stjern Stordalsveien 1774, 7170 Åfjord 

21/10 Rune Stjern Stordalsveien 1856, 7170 Åfjord 

21/11 Jan Stjern Stordalsveien 1839, 7170 Åfjord 

21/14,15 Marthe Stjern Stordalsveien 1889, 7170 Åfjord 

68/1 Statskog SF Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos 

Mnr ukjent Gnr. 21 bnr. 1-2, 4-5, 8-11, 14-15  

 

Oppsummering hentet fra konsekvensutredning av løypa 

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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4.2 Løype 2 – Momyra-Botnan 

 

Figur 3  Kart over løype 2 – Momyra-Botnan 

Adkomst til startpunktet på løypa er via Norddalsveien (Fv 715) til parkeringsplass ved Tjønneset, 
Momyr. Løypa starter på 239 moh., har høyeste punkt på 513 moh og en lengde på 12 796 m. 

 

 

Figur 4  Høydeprofil for løype 2 

 

Løypa går i kupert terreng og er brattest fra starten og opp til høyeste punkt, videre følger den 
hovedsakelig lavereliggende deler av terrenget langs terrasser og dalganger.  

Fra parkeringsplassen går løypa ca. 150 m parallelt med fylkesveien før den svinger østover. Løypa går 
først over dyrka mark, deretter i over myr og gjennom korte skogspartier frem til Perenget. Løypa 
følger delvis Perengbekken sørover til Blåfjellet, og går deretter i åpent landskap rundt Blåfjellet, 
nordøstover på nordsiden av Vardheia og videre sørøst inntil og forbi Bytjønna før den svinger nordøst 
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og møter løype 3 vest for Midtiheia. Derfra går løypa sørover til den møter løype 1 nord for Habroheia, 
og fortsetter vestover til endepunktet ved Botnan. 

 

Tabell 3  Eiendommer som berøres av løype 2 

Gnr./bnr. Hjemmelshaver Adresse 

19/3, 4 Per Helge Butli Norddalsveien 2204, 7170 Åfjord 

20/1 Harry Johan Hagen Norddalsveien 1922, 7170 Åfjord 

20/2 Anna Maria Brådte Søberg Nordskjørveien 40, 7180 Roan 

20/3 Geir Morten Butli Norddalsveien 1916, 7170 Åfjord 

20/4 Asbjørn Groven Gjøljaliveien 174, 7160 Bjugn 

68/1 Statskog SF Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos 

Mnr ukjent Gnr. 21 bnr. 1-2, 4-5, 8-11, 14-15  

 
 
Oppsummering hentet fra konsekvensutredning av løypa 

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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4.3 Løype 3 – Bytjønna-Skurvatnet  

 

Figur 5  Kart over løype 3 – Bytjønna-Skurvvatnet 

Løypa har utgangspunkt fra løype 2 ca. 450 m øst for Bytjønna. Laveste punkt er 381 moh. og høyeste 
punkt er 459 moh. Løypa har en lengde på 5 804 m. 

 

 

Figur 6  Høydeprofil for løype 3 

 

Løypa går i slakt hellende åpent terreng innom flere mindre fiskevann før den ender ved Skurvvatnet. 

Fra utgangspunktet ved løype 2 går løypa nordover rundt foten av Midtiheia, og deretter nordøst på 
sørsiden av Storheia og Skurvklumpan til endepunktet. 
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Tabell 4 Eiendommer som berøres av løype 3 

Gnr./bnr. Hjemmelshaver Adresse 

68/1 Statskog SF Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos 

152/1 Jan Kjell Terning Julie Næss vei 27, 7180 Roan 

152/2,3 Sigrid Lunde Aruliah Lonseterveien 36, 7194 Brandsfjord 

152/4 Harald Jostein Lunde Julie Næss vei 4, 7180 Roan 

Jan Inge Lunde Lonseterveien 7, 7194 Brandsfjord 

 

Oppsummering hentet fra konsekvensutredning av løypa 

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 vil medføre 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.  
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5 Overordnede vurderinger - samlet belastning  

I dokumentet «Konsekvensutredninger» er det gjort vurderinger for hver enkelt av de foreslåtte 
skuterløypene i Åfjord kommune. Under følger en samlet overordnet vurdering av de ulike temaene 
som er omtalt. 

5.1 Verneområder/randområder 

Både Momyra naturreservat og Tekssjøen naturreservat ligger til dels innenfor løypenes 
influensområde. Det legges i konsekvensutredningen til grunn at de to naturreservatene ikke har 
verneverdier som berøres av snøskuterløypene.  

5.2 Reindrift  

NIBIOS reindriftskart er benyttet for å kartlegge hvilke særverdiområder som påvirkes. 
Reindriftskartene er kun veiledende. Reindriftens arealbruk er ikke statisk, og endringer i beitetilgang, 
snøforhold med videre kan medføre store endringer i arealbruk i enkelte år eller over tid.  

Løypene berører reinbeitedistriktet Fovsen Njaarke sijte, driftsgruppe nord. Det ble etablert dialog 
med reinbeitedistriktet før utsending av oppstartsvarsel. På bakgrunn av dette ble en tidligere 
foreslått løype tatt ut. I sin forhåndsuttalelse stiller reinbeitedistriktet seg positiv til etablering av de 
foreslåtte løypene så lenge de kan stenges dersom reindrifta har behov for dette. 

Det vurderes at påvirkningen på reindriftsinteresser totalt sett vil være akseptabel. Reinbeite-
distriktets innspill har blitt hensyntatt, og forskriften åpner for kommunen kan stenge løyper av 
hensyn til reindrift.  

5.3 Terrenginngrep 

I henhold til nasjonal forskrift er det ikke tillatt å planere eller opparbeide terrenget der løypene skal 
gå, og de skal ikke gi synlige, permanente spor i barmarkssesongen. Hva som er å regne som 
terrenginngrep må vurderes i lys av dette. Kvisting eller felling av enkelttrær regnes for eksempel ikke 
som terrenginngrep.  

Ingen av løypene forutsetter terrenginngrep, med unntak av klopper eller enkle bruer over bekker der 
dette er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. Bruer vil etter forholdene kunne regnes som tiltak 
etter plan- og bygningsloven. Plan- og bygningslovens regler vil da gjelde for saksbehandling av disse. 

5.4 Støy  

Stillhet og ro er viktige kvaliteter ved friluftslivet. Fred og ro handler både om fravær av plagsom støy 
og om den positive opplevelsen av stillhet. For å beregne støyutbredelse er det visualisert støysoner 
på 450 meter rundt løypene. Der støysonene treffer terrengformasjoner «klippes» de mot disse for 
bedre å illustrere området som påvirkes.  

Støysonene viser hvor langt ut man vil få en teoretisk påvirkning på 40 dB ved en fart på 60 km/t. 40 
dB er satt som anbefalt grenseverdi inn i viktige og svært viktige friluftslivsområder. Grenseverdien er 
basert på maksimalstøynivå. Miljødirektoratet legger til grunn at støybildet vil bære preg av 
gjentakende enkelthendelser, og ikke gjennomsnittet av aktivitet over perioden. Det er på det rene at 
ingen av løypene tilfredsstiller dette støykravet, da alle går gjennom viktige eller svært viktige 
friluftsområder. 

Det legges til grunn at motorferdsel er en integrert del av mange innbyggeres måte å bruke naturen 
på, særlig i sjønære områder. Vinterstid er utgjør også motorisert ferdsel på snødekt mark en viktig del 
av mange innbyggeres friluftsliv, spesielt der det gir mulighet for å komme seg inn til et fiskevann uten 
å måtte gå på ski. Man kan derfor anta at en del er vant til- og aksepterer motorlyder når de befinner i 
naturen. På den annen side er det samtidig også mange som setter pris på det stille friluftslivet.  
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Til tross for de siste års vindmølleutbygging er det fortsatt mange områder i Åfjord med mulighet til å 
oppleve stille friluftsliv, og store deler av friluftsområdene som berøres av snøskuterløypene vil 
fremdeles være støyfrie. Med bakgrunn i dette anses løypenettet å ha akseptabel påvirkning på 
umotorisert friluftsliv.  

5.5 Andre ulemper for friluftsliv 

Friluftslivsområdene i tidligere Åfjord kommune er utredet etter Miljødirektoratets veileder M-98 for 
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Denne kartleggingen mangler for tidligere Roan 
kommune. Det legges til grunn at området som berøres i tidligere Roan kommune vil kartlegges med 
samme verdi som tilstøtende friluftsområde.  

Det legges i vurderingen også til grunn at kommunen har svært mange attraktive friluftsområder, samt 
at rundt halvparten av landarealet i tidligere Åfjord kommune er betegnet som viktig eller svært viktig 
friluftsområde. Dette skyldes at kartleggingsveilederens verdsettingskriterier er relative og verdsetting 
varierer derfor betydelig fra kommune til kommune. 

Selv om løypene er lagt i områder klassifisert som verdifulle og svært verdifulle friluftsområder er det i 
utgangspunktet kun løype 3 som påvirker vinterfriluftslivet.  

Av de høyereliggende områdene med påregnelig snøfall og er det imidlertid området mellom Momyr 
og Stjern som peker seg ut som best egnet for motorisert ferdsel vinterstid. Dette er til dels 
sammenfallende med områder som hyppig benyttes til skigåing. Det er likevel vurdert at ulempen for 
friluftslivet ikke er stor nok til at løypene bør frarådes. 

5.6 Naturmangfold  

Etter §7 i Naturmangfoldloven er de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking om 
kunnskapsgrunnlag (§8), føre-var-prinsippet (§9), økosystemtilnærming og samlet belastning (§10), at 
kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver samt miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder (§12) lagt til grunn.  

I utredningene er tilgjengelige databaser, slik som Naturbase og Artsdatabankens artskart benyttet. 
Miljødirektoratets veiledningsnotat om naturmangfold og planlegging av snøskutertraseer er lagt til 
grunn. I notatet omtales det hvordan kommunene bør ta hensyn til naturmangfold ved planlegging av 
snøskuterløyper.  

Terskelen for påvirkning på naturmangfold er i konsekvensutredningene satt lavt. Løypene berører 
ikke sårbare arter eller deres funksjonsområder. De samme støysonene som beskrevet i kap. 5.4 er 
også lagt til grunn som terskel for når løypene berører naturmangfoldlokaliteter. I noen områder går 
løypene nær funksjonsområder for lirype, men det er få steder disse ligger innenfor gul støysone. 
Lirype er ikke en sårbar art, men kan være sensitiv for forstyrrelser. Det er derfor i forskriften tatt inn 
fartsreduksjon i slike områder. 

En overordnet vurdering av økosystemtilnærming og samlet belastning tilsier med bakgrunn i dette at 
den totale belastningen vil være akseptabel.  

5.7 Bolig-/hytteområder 

Iht. veileder nevnt ovenfor er det laget støysonekart som viser støypåvirkning mot bolig- og 
hytteområder med en støysone på 60 meter. Innenfor støysonen legges det til grunn en grenseverdi 
på 60 dB.  

Svært få boliger/hytter berøres av støysonene rundt snøskuterløypene. Der disse er innenfor eller i 
nærheten av rød støysone er det foreslått en fartsreduksjon. 

  



Forskrift om snøskuterløyper, Åfjord kommune 

 

Side 15 av 15 Høringsdokument 21.09.21 

5.8 Kulturminner og kulturmiljø 

Riksantikvarens innsynsløsning Askeladden er benyttet for å innhente informasjon om kulturminner i 
området.  

Løypene kommer ikke i konflikt med registrerte kulturminner eller kulturmiljø. 

5.9 Sikkerhet 

Sikkerhet er vurdert for hver av løypene, og i tillegg i egen ROS-analyse. 

NVE sine aktsomhetskart er benyttet for å finne bratt og skredutsatt terreng. Disse har lav oppløsning, 
og det er derfor flere steder laget terrengprofiler for å understøtte kartene. 

Det er identifisert strekninger hvor nedsatt hastighet anbefales, både av hensyn til sikkerhet, annet 
friluftsliv og naturmangfold. Disse er tatt inn i forslag til forskrift. Ved kryssing av skiløype anbefales 
også stoppskilt for snøskuter. 

Det viktigste sikkerhetstiltaket er oppkjøring av løypa etter større snøfall og tilstrekkelig merking av 
løypa for å hindre at farlige situasjoner oppstår. Dette gjelder spesielt i områder sårbare for fokksnø.  

5.10 Landskap 

Synligheten av snøskuterløypene er vurdert. Løypene vil i liten grad bli lagt på åskammer eller på 
annen måte unødig eksponert i landskapet, men følger naturlige forsenkninger i terrenget der dette er 
hensiktsmessig. Dette reduserer også støyvirkningene av løypene. 

 

6 Vedlegg  

1. Konsekvensutredning 

2. ROS-analyse 

3. Innspill til oppstartsvarsel med alle innkomne merknader 

4. Utkast til løypeforskrift med løypekart 

 


