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HATTFJELLDAL KOMMUNE

Plan Løypenett
snøscooter

Endringer 2021
Vedlegg til dokument Utredninger og
hensynsbeskrivelser av 19.09.2016
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Dokumentet inneholder vurderinger og hensynsbeskrivelser av endinger i kommunens løypenett
for snøscooter i 2021. Vurderingene er gjort etter bestemmelser i Motorferdselloven § 4a og
forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag § 4a.
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Områdenavn: Skundberg 
Løype/Trasé nr. 1, Arm Skundberg 
Formål: Løypetrasé for rekreasjonskjøring 
 
Hvilke hensyn/tema skal 
kommunen kartlegge før 
fastsettelse av 
snøscooterløyper, jf. 
motorferdselloven § 4a 

Beskrivelse og vurdering/ 
virkning av løypene, evt. 
avbøtende tiltak 

Kilde  
 
https://kilden.nibio.no 

Verneområde, foreslåtte 
verneområder eller 
villreinområder 

 Berører ingen verneområder 
eller områder som er foreslått 
vernet. 

Naturvernområder 
 

Reindrift Byrkjie RBD. Området ligger i 
vår-, høst- og høstvinterbeite 
for rein.   
Ingen virkning så lenge det 
ikke er rein i området.  
Avbøtende tiltak: 
Dersom det kommer rein til 
området kan løypa stenges med 
umiddelbar virkning, jf. 
forskriftens § 3 bokstav e. 

Kilden - Reindrift 

Terrenginngrep Det er ikke nødvendig med 
terrenginngrep for å opprette 
løypa. Den følger skogsvei 
som går i nedre kant av 
innmark og langs elva hvor 
terrenget stort sett består av 
skogsmark. Løypa er ment å 
tilfredsstille behovet for 
adkomstløype til bofaste og 
hyttefolk i Susendal og vil 
opprettes med bredde på ca. 2 
meter.   

 

Friluftsliv Løypa berører ikke områder 
som er kartlagt som 
friluftsområde.   
Erfaring tilsier at 
konfliktgraden mellom 
friluftsliv og fastsatte 
løypetraseer for motorisert 
ferdsel er liten.  

Kartlagt friluftsliv - NIBIO 
 

Naturmangfold Berører ingen kjente 
naturområder eller utvalgte 
naturtyper.  
Traséen følger eksisterende 
traktorvei/sti. 
Ingen registreringer av 
vinteraktive rovdyr langs 
traséen. 
 
Ingen registreringer i 
artsdatabanken eller på 
sensitive artsdata. 

Naturtyper 
Utvalgte naturtyper – 
Miljødirektoratet 
Rovbasen 
Rapport Biologisk mangfold 
Artsdatabankens artskart 
Sensitive artsdata 
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Bolig- og hytteområde Støysone rød: 20 meter 
Støysone gul: 50 meter 
Støysone grønn: 150 meter. 
Det er ett støyømfintlig bygg 
som kommer innenfor 20-
metersonen. Fartsgrense settes 
til 20 km/t for området. 
Dersom støy fra løypenettet 
blir plagsom kan løypene 
stenges med umiddelbar 
virkning.  

Bygg-base 

Landskap Følger eksisterende 
traktorvei/sti  

FKB-veg 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen registreringer. Riksantikvaren/kulturminnesøk 
og Askeladden 

Sikkerhet Det er ikke registrert områder 
med fare for snøskred langs 
traséen.  

NVE 

Næringsliv Lettere adkomst til løypenettet 
for hytteeiere. 

 

Grunneiers samtykke Innhentes før vedtak i 
kommunestyret.  

 

Gjeldende planer Berører område 
avsatt til: 

Bestemmelser Vurdering 

Kommuneplanens 
arealdel  
- arealdel 
 
 
 
 
 
 
- motorferdsel 

LNFR- sone 1 
LNFR- sone 2 

§1.3.3 …Hvor 
byggeaktivitet ikke er 
tillatt.  
 
§1.3.3 …Hvor det kan 
tillates byggeaktivitet.  
 
 
§ 7.1 Ferdsel i løypenettet 
skjer på eget ansvar og 
risiko. Løypenettet er lagt 
slik at det i minst mulig 
grad er i konflikt med 
viktige naturmiljøverdier 
eller 
skiløypenett/turløypenett 
for friluftslivet. All ferdsel 
skal skje så skånsomt som 
mulig av hensyn til 
planteliv, dyreliv og 
friluftsliv. Kjøring på  
snaue rabber uten 
nevneverdig snødekke er 
forbudt.  

Det vil ikke 
forekomme 
byggeaktivitet i 
forbindelse med 
opprettelse av nytt 
løypenett.  
 
 
Delen om 
motorferdsel i 
kommuneplanen er 
utarbeidet mens 
forsøksordningen 
var gjeldende. Det 
er ingen 
bestemmelser i 
denne om at det 
ikke er tillatt å 
utrede nye traséer.  
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Områdenavn: Engan 
Løype/Trasé nr. 2, Arm Engan 
Formål: Løypetrasé for rekreasjonskjøring 
 
Hvilke hensyn/tema skal 
kommunen kartlegge før 
fastsettelse av 
snøscooterløyper, jf. 
motorferdselloven § 4a 

Beskrivelse og vurdering/ 
virkning av løypene, evt. 
avbøtende tiltak 

Kilde  
 
https://kilden.nibio.no 

Verneområde, foreslåtte 
verneområder eller 
villreinområder 

 Berører ingen verneområder 
eller områder som er foreslått 
vernet. 

Naturvernområder 
 

Reindrift Byrkjie RBD. 
Adkomstløypene ligger i 
område registrert som vårbeite 
for rein. Det er også en flyttlei 
og trekklei i nærheten av 
traséen.  
Traséen er i nærheten av 
hyttebebyggelse og går på 
vannet. Det anses som lite 
sannsynlig av rein blir påvirket 
av denne traséen. 
Avbøtende tiltak: 
Dersom det kommer rein til 
området kan løypa stenges med 
umiddelbar virkning, jf. 
forskriftens § 3 bokstav e. 

Kilden - Reindrift 

Terrenginngrep Det er ikke nødvendig med 
terrenginngrep for å opprette 
løypa. Løypa er ment å ivareta 
lokalbefolkninga og hyttefolk 
sitt behov for adkomst til 
løypenettet og løypebredde 
settes til ca. 2 meter. 
 

 

Friluftsliv Ingen endring siden sist det ble 
kartlagt, 31.01.2018 
 

Kartlagt friluftsliv - NIBIO 
 

Naturmangfold Ingen endring siden sist det ble 
kartlagt, 31.01.2018 
 
Ingen registreringer i 
artsdatabanken eller på 
sensitive artsdata. 
 

Naturtyper 
Utvalgte naturtyper – 
Miljødirektoratet 
Rovbasen 
Rapport Biologisk mangfold 
Artsdatabankens artskart 
Sensitive artsdata 
 

Bolig- og hytteområde Støysone rød: 20 meter 
Støysone gul: 50 meter 
Støysone grønn: 150 meter. 
Det er fire støyømfintlige bygg 
som kommer innenfor 50- 
metersonen. Fartsgrensen blir 
satt til 20km\t. Dersom støy fra 

Bygg-base 
MD veileder støy 
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løypenettet blir plagsom kan 
løypene stenges med 
umiddelbar virkning.  

Landskap Løypa går i strandsonen til 
Ørjevatnet og delvis på vannet 
og blir lite eksponert i 
landskapet.  

 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen registreringer 
 

Riksantikvaren/kulturminnesøk 
og Askeladden 

Sikkerhet Det er ikke registrert områder 
med fare for snøskred langs 
traséen. Kryssing av 
kommunal vei ved Engan har 
siktlinjer i begge retninger på 
ca.200 meter og anses som en 
trygg kryssing.  

NVE 
FKB-veg 

Næringsliv Lettere adkomst til løypenettet 
for hytteeiere. 

 

Grunneiers samtykke Innhentes før evt. vedtak i 
kommunestyret. 

 

Gjeldende planer Berører område 
avsatt til: 

Bestemmelser Vurdering 

Kommuneplanens 
arealdel  
- arealdel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- motorferdsel 

LNFR- sone 2 
 
 
 
 
 
 
Kombinerte formål 
i sjø og vassdrag 
med eller uten 
tilhørende 
strandsone 

§1.3.3 …Hvor det kan 
tillates byggeaktivitet.  
 
 
 
 
 
Byggeforbud i 60-
metersbeltet med mindre 
tiltaket skal tjene 
landbruk, reindrift, fiske, 
fangst eller akvakultur 
 
§ 7.1 Ferdsel i løypenettet 
skjer på eget ansvar og 
risiko. Løypenettet er lagt 
slik at det i minst mulig 
grad er i konflikt med 
viktige naturmiljøverdier 
eller 
skiløypenett/turløypenett 
for friluftslivet. All ferdsel 
skal skje så skånsomt som 
mulig av hensyn til 
planteliv, dyreliv og 
friluftsliv. Kjøring på  
snaue rabber uten 
nevneverdig snødekke er 
forbudt.  

Det vil ikke 
forekomme 
byggeaktivitet i 
forbindelse med 
opprettelse av nytt 
løypenett.  
 
Det vil ikke 
iverksettes tiltak 
ved opprettelse av 
løype for 
snøscooter.  
 
Delen om 
motorferdsel i 
kommuneplanen er 
utarbeidet mens 
forsøksordningen 
var gjeldende. Det 
er ingen 
bestemmelser i 
denne om at det 
ikke er tillatt å 
utrede nye traséer.  
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Områdenavn: Tjønna 
Løype/Trasé nr. 2, Arm Tjønna hyttefelt 
Formål: Løypetrasé for rekreasjonskjøring 
 
Hvilke hensyn/tema skal 
kommunen kartlegge før 
fastsettelse av 
snøscooterløyper, jf. 
motorferdselloven § 4a 

Beskrivelse og vurdering/ 
virkning av løypene, evt. 
avbøtende tiltak 

Kilde  
 
https://kilden.nibio.no 

Verneområde, foreslåtte 
verneområder eller 
villreinområder 

 Berører ingen verneområder 
eller områder som er foreslått 
vernet. 

Naturvernområder 
 

Reindrift Byrkjie RBD. 
Adkomstløypene ligger i 
område hvor det er registrert 
vårbeite for rein. 
   
Ingen virkning så lenge det 
ikke er rein i området.  
Avbøtende tiltak: 
Dersom det kommer rein til 
området kan løypa stenges med 
umiddelbar virkning, jf. 
forskriftens § 3 bokstav e.  

Kilden - Reindrift 

Terrenginngrep Det er ikke nødvendig med 
terrenginngrep for å opprette 
løypa. 

 

Friluftsliv Unkervatnet er et svært viktig 
friluftsområde, mye brukt 
fiskevatn, sommer som vinter. 
 
ID 41 Unkervatn, verdi A 

Kartlagt friluftsliv - NIBIO 
 
Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområdene i Hattfjelldal 
kommune, rapport 29.nov 2012, 
Polarsirkelen friluftsråd 
 

Naturmangfold Berører ingen kjente 
naturområder eller utvalgte 
naturtyper.  
 
Unkervatn er et lokalt viktig 
beiteområde for elg. 
Forstyrrelser kan påvirke 
beitemønsteret. Løypa vil ikke 
føre til økt menneskelig 
aktivitet i området.  
 
Ingen vinteraktive rovdyr 
registrert i området.  
 
Ingen registreringer i 
artsdatabanken. 
 
Det er registrert data på 
sensitiv art ca. 1 km fra 
foreslått trasé, men 

Naturtyper 
Utvalgte naturtyper – 
Miljødirektoratet 
Rovbasen 
Rapport Biologisk mangfold 
Artsdatabankens artskart 
Sensitive artsdata 
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sannsynligheten for at denne 
vil påvirkes negativt er liten. 
Nivået av menneskelig 
aktivitet vil ikke øke av 
tiltaket. Arten er observert på 
et tidspunkt hvor det foregikk 
byggeaktivitet.  

Bolig- og hytteområde Støysone rød: 20 meter 
Støysone gul: 50 meter 
Støysone grønn: 150 meter. 
Det er flere støyømfintlige 
bygg som kommer innenfor 
50- metersonen. Fartsgrensen 
blir satt til 20km\t. Dersom 
støy fra løypenettet blir 
plagsom kan løypene stenges 
med umiddelbar virkning.  

Bygg-base 
MD veileder støy 

Landskap Løypa går i strandsonen og er 
lite eksponert i landskapet.  

 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen registreringer. Riksantikvaren/kulturminnesøk 
og Askeladden 

Sikkerhet Det er ikke registrert områder 
med fare for snøskred langs 
traséen.  

NVE 

Næringsliv Lettere adkomst til løypenettet 
for hytteeiere.  

 

Grunneiers samtykke Innhentes før evt. vedtak i 
kommunestyret.  

 

Gjeldende planer Berører område 
avsatt til: 

Bestemmelser Vurdering 

1985002 Tjønna 
hytteområde 

Felles gangareal § 5 Parkering må bare 
skje på anvist 
parkeringsplass på planen 

Ingen bestemmelser 
som tilsier at 
motorferdsel ikke er 
tillatt.  

Kommuneplanens 
arealdel  
- arealdel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- motorferdsel 

LNFR- sone 2 
 
 
 
 
 
 
Kombinerte formål 
i sjø og vassdrag 
med eller uten 
tilhørende 
strandsone 

§1.3.3 …Hvor det kan 
tillates byggeaktivitet.  
 
 
 
 
 
Byggeforbud i 60-
metersbeltet med mindre 
tiltaket skal tjene 
landbruk, reindrift, fiske, 
fangst eller akvakultur 
 
 
§ 7.1 Ferdsel i løypenettet 
skjer på eget ansvar og 
risiko. Løypenettet er lagt 
slik at det i minst mulig 
grad er i konflikt med 
viktige naturmiljøverdier 

Det vil ikke 
forekomme 
byggeaktivitet i 
forbindelse med 
opprettelse av nytt 
løypenett.  
 
Det vil ikke 
iverksettes tiltak 
ved opprettelse av 
løype for 
snøscooter.  
 
 
Delen om 
motorferdsel i 
kommuneplanen er 
utarbeidet mens 
forsøksordningen 
var gjeldende. Det 
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eller 
skiløypenett/turløypenett 
for friluftslivet. All ferdsel 
skal skje så skånsomt som 
mulig av hensyn til 
planteliv, dyreliv og 
friluftsliv. Kjøring på  
snaue rabber uten 
nevneverdig snødekke er 
forbudt.  

er ingen 
bestemmelser i 
denne om at det 
ikke er tillatt å 
utrede nye traséer.  

Regional plan Vefsna Løypa berører 
ifølge Regional 
plan for Vefsna et 
område avsatt til 
spredt 
boligbebyggelse.  
 
 

Forvaltningsklasse 2, C4: 
Nye tiltak kan aksepteres 
hvis disse inngår i plan og 
lokaliseringen på ingen 
måte er i konflikt med 
registrerte og 
dokumenterte 
verneverdier av stor eller 
middels verdi.  
 

Tiltaket inngår i 
løypeplan for 
snøscooter 
sesongen 
2016/2023. 
Lokaliseringen 
kommer ikke i 
konflikt med 
dokumenterte 
verneverdier. 
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Områdenavn: Sandøreng 
Løype/Trasé nr. 3 a, Arm Sandøreng  
Formål: Løypetrasé for rekreasjonskjøring 
 
Hvilke hensyn/tema skal 
kommunen kartlegge før 
fastsettelse av 
snøscooterløyper, jf. 
motorferdselloven § 4a 

Beskrivelse og vurdering/ 
virkning av løypene, evt. 
avbøtende tiltak 

Kilde  
 
https://kilden.nibio.no 

Verneområde, foreslåtte 
verneområder eller 
villreinområder 

Løypa berører ikke slike 
områder. 

Naturvernområder 
 

Reindrift Byrkjie RBD. Vårbeite for 
rein. 
Ingen virkning så lenge det 
ikke er rein i området.  
Avbøtende tiltak: 
Dersom det kommer rein til 
området kan løypa stenges med 
umiddelbar virkning.   

Kilden - Reindrift 

Terrenginngrep Det er ikke nødvendig med 
terrenginngrep for å opprette 
løypa. 

 

Friluftsliv Løypa berører ikke områder 
som er kartlagt som 
friluftsområde.  
Løypa vil lette adkomst til 
løypenettet. 

Kartlagt friluftsliv - NIBIO 
 

Naturmangfold Berører ingen kjente 
naturområder eller utvalgte  
naturtyper. 
 
Deler av løypa ligger i 
vinterbeiteområde for elg. 
Forstyrrelser kan påvirke 
beitemønsteret. Elgen er et 
tilpasningsdyktig dyr, så 
tilvenning er sannsynlig. 
 
Ingen registreringer i 
Rovbasen.  
 
Ingen registreringer i 
artsdatabanken eller på 
sensitive artsdata. 
 

Naturtyper 
Utvalgte naturtyper – 
Miljødirektoratet 
Rovbasen 
Rapport Biologisk mangfold 
Artsdatabankens artskart 
Sensitive artsdata 
 

Bolig- og hytteområde Støysone rød: 20 meter 
Støysone gul: 50 meter 
Støysone grønn: 150 meter. 
Det er flere støyømfintlige 
bygg som kommer innenfor 
150 metersonen, disse har selv 
ønsket adkomstløypa. 
Fartsgrensen settes til 20km\t.  

Bygg-base 
MD veileder støy 
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Landskap Løypa går ut fra gårdsvei til 
forslagstiller, over ei bru og 
oppgjennom skogsmark til 
eksisterende trasé, løype 3.  
Løypa er lite eksponert i 
landskapet.  

 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen registreringer Riksantikvaren/kulturminnesøk 
og Askeladden 

Sikkerhet Det er ikke registrert områder 
med fare for snøskred langs 
traséen. Nedsatt fartsgrense. 

NVE 

Næringsliv   
Grunneiers samtykke Innhentes før evt. vedtak i 

kommunestyret. 
 

Kommuneplanens arealdel  
- arealdel 
 
 
 
 
- motorferdsel  

LNFR-sone 2 
 
 
 
 
 
 

§1.3.3 …Hvor det kan tillates 
byggeaktivitet.  
 
 
§ 1.3.5 Motorferdsel i utmark 
 
§ 7.1 Ferdsel i løypenettet skjer 
på eget ansvar og risiko. 
Løypenettet er lagt slik at det i 
minst mulig grad er i konflikt 
med viktige naturmiljøverdier 
eller skiløypenett/turløypenett 
for friluftslivet. All ferdsel skal 
skje så skånsomt som mulig av 
hensyn til planteliv, dyreliv og 
friluftsliv. Kjøring på  
snaue rabber uten nevneverdig 
snødekke er forbudt. 
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Områdenavn: Hattfjelldal sentrum  
Løype/Trasé nr. 4, Arm Hotellet 
Formål: Løypetrasé for rekreasjonskjøring 
 
Hvilke hensyn/tema skal 
kommunen kartlegge før 
fastsettelse av 
snøscooterløyper, jf. 
motorferdselloven § 4a 

Beskrivelse og vurdering/ 
virkning av løypene, evt. 
avbøtende tiltak 

Kilde  
 
https://kilden.nibio.no 

Verneområde, foreslåtte 
verneområder eller 
villreinområder 

Løypa berører ingen slike 
områder.  

Naturvernområder 
 

Reindrift Jillen-Njaarke RBD. Løypa 
ligger ikke i beiteområde for 
rein.  
 

Kilden - Reindrift 

Terrenginngrep Terrenginngrep i 
sentrumsområder på bebygd 
eiendom vil tillates.  

PBL 

Friluftsliv Løypa berører ikke områder 
som er kartlagt som 
friluftsområde.   
Erfaring tilsier at 
konfliktgraden mellom 
friluftsliv og fastsatte 
løypetraseer for motorisert 
ferdsel er liten. 

Kartlagt friluftsliv - NIBIO 
 
Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområdene i Hattfjelldal 
kommune, rapport 29.nov 2012, 
Polarsirkelen friluftsråd 
 

Naturmangfold Berører ingen kjente 
naturområder eller utvalgte 
naturtyper.  
 
Ingen registreringer i området 
 

Naturtyper 
Utvalgte naturtyper – 
Miljødirektoratet 
Rovbasen 
Artsdatabankens artskart 
Sensitive artsdata 

Bolig- og hytteområde Støysone rød: 20 meter 
Støysone gul: 50 meter 
Støysone grønn: 150 meter. 
Fartsgrense settes til 20 km\t. 
Traséens influensområde 
berører flere støyømfintlige 
bygg. Området er avsatt til 
forretning/turistanlegg.  Løypa 
går langs eksisterende vei i 
sentrum av Hattfjelldal og her 
er terskelen for hva som 
oppleves som påtrengende støy 
ofte høyere enn i 
utmarksområder.   

Bygg-base 
MD veileder støy 

Landskap Løypa følger adkomstvei til 
eksisterende bebyggelse, over 
en bekk, via innmarksbeite til 
eksisterende trasé.  

 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen registreringer 
 

Riksantikvaren/kulturminnesøk 
og Askeladden 
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Sikkerhet Det er ikke registrert områder 
med fare for snøskred langs 
traséen.  

NVE 

Næringsliv Løypa er et sterkt ønske fra 
næringsdrivende på hotellet. 
Disse skal drive med 
scooterturisme.  

 

Grunneiers samtykke Kommunens eiendom.  
Gjeldende planer Berører område 

avsatt til: 
Bestemmelser Vurdering 

1988001 Toppenfeltet Campingplass § 6.3 For arealet regulert 
til campingplass kan det 
bebygges etter behov. 
Hyttene bør få en 
utforming lik eksisterende 
bebyggelse i området. 

Ingen bestemmelser 
som tilsier at 
motorferdsel ikke er 
tillatt.  

1826D012002 
Kommunedelplan for 
Hattfjelldal sentrum 

Boligområde Boligformål Ingen bestemmelser 
utover 
utbyggingsområdene. 
Ingen bestemmelser 
som tilsier at 
motorferdsel ikke er 
tillatt.   
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Områdenavn: Arm Haugtun 
Løype/Trasé nr. 6 a, Arm Haugtun 
Formål: Løypetrasé for rekreasjonskjøring 
 
Hvilke hensyn/tema skal 
kommunen kartlegge før 
fastsettelse av 
snøscooterløyper, jf. 
motorferdselloven § 4a 

Beskrivelse og vurdering/ 
virkning av løypene, evt. 
avbøtende tiltak 

Kilde  
 
https://kilden.nibio.no 

Verneområde, foreslåtte 
verneområder eller 
villreinområder 

Løypa berører ikke slike 
områder. 

Naturvernområder 

Reindrift Byrkjie RBD. Adkomstløypene 
ligger i område registrert som 
høstbeite.    
Ingen virkning så lenge det 
ikke er rein i området.  
Avbøtende tiltak: 
Dersom det kommer rein til 
området kan løypa stenges med 
umiddelbar virkning.   

Kilden - Reindrift 

Terrenginngrep Det er ikke nødvendig med 
terrenginngrep for å opprette 
løypa. 

 

Friluftsliv Løypa berører ikke områder 
som er kartlagt som 
friluftsområde.   
Løypa vil lette adkomst til 
løypenettet og tilrettelegge for 
adkomst via parkeringsplass.  
 

Kartlagt friluftsliv - NIBIO 
 

Naturmangfold Fjellstjerneblom funnet i 
området, og er en art av særlig 
stor forvaltningsinteresse. 
Ingen betydning om vinteren. 
 
Ingen registreringer i 
artsdatabanken eller på 
sensitive artsdata.  

Naturtyper 
Utvalgte naturtyper – 
Miljødirektoratet 
Rovbasen 
Rapport Biologisk mangfold 
Artsdatabankens artskart 
Sensitive artsdata 
 

Bolig- og hytteområde Støysone rød: 20 meter 
Støysone gul: 50 meter 
Støysone grønn: 150 meter. 
Det er støyømfintlige bygg 
som kommer innenfor 150- og 
50 metersonen. Løypa er 
ønsket av eierne av disse 
byggene. Fartsgrensen er satt 
til 20km\t. Dersom støy fra 
løypenettet blir plagsom kan 
løypene stenges med 
umiddelbar virkning.  

Bygg-base 
MD veileder støy 

Landskap Løypa er lite eksponert i 
landskapet.  
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Kulturminner og kulturmiljø Ildsted. Samisk kulturminne fra 
år 1917 eller eldre, automatisk 
fredet ligger i nærheten.  

Riksantikvaren/kulturminnesøk 
og Askeladden 

Sikkerhet Det er ikke registrert områder 
med fare for snøskred langs 
traséen. Nedsatt fartsgrense. 
Overgang fra land til is 
vurderes fortløpende gjennom 
sesongen.  

NVE 

Næringsliv Lettere adkomst til løypenettet 
i forbindelse med 
parkeringsplass. 

 

Grunneiers samtykke Innhentes før evt. vedtak i 
kommunestyret. 

 

Gjeldende planer Berører område 
avsatt til: 

Bestemmelser Vurdering 

Kommuneplanens 
arealdel  
- arealdel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- motorferdsel  

LNFR-sone 2 
 
 
 
 
 
 
Bruk og vern av sjø 
og vassdrag med 
tilhørende 
strandsone 

§1.3.3 …Hvor det kan 
tillates byggeaktivitet.  
 
 
 
 
 
Tiltak etter pbl § 1-6 er 
ikke tillatt.  
 
PBL § 1-6: 
Med tiltak menes 
oppføring, riving… 
terrenginngrep og 
opprettelse og endring av 
eiendom.  
 
§ 7.1 Ferdsel i løypenettet 
skjer på eget ansvar og 
risiko. Løypenettet er lagt 
slik at det i minst mulig 
grad er i konflikt med 
viktige naturmiljøverdier 
eller 
skiløypenett/turløypenett 
for friluftslivet. All ferdsel 
skal skje så skånsomt som 
mulig av hensyn til 
planteliv, dyreliv og 
friluftsliv. Kjøring på  
snaue rabber uten 
nevneverdig snødekke er 
forbudt. 

 Det vil ikke 
forekomme 
byggeaktivitet i 
forbindelse med 
opprettelse av nytt 
løypenett.  
 
Det vil ikke 
iverksettes tiltak 
ved opprettelse av 
løype for 
snøscooter.  
 
 
 
 
 
 
Delen om 
motorferdsel i 
kommuneplanen er 
utarbeidet mens 
forsøksordningen 
var gjeldende. Det 
er ingen 
bestemmelser i 
denne om at det 
ikke er tillatt å 
opprette nye traséer.  
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Områdenavn: Villmarksveien - Stikkelvikfloget hyttefelt 
Løype/Trasé nr. 6a, Arm Stikkelvika 
Formål: Løypetrasé for rekreasjonskjøring 
 
Hvilke hensyn/tema skal 
kommunen kartlegge før 
fastsettelse av 
snøscooterløyper, jf. 
motorferdselloven § 4a 

Beskrivelse og vurdering/ 
virkning av løypene, evt. 
avbøtende tiltak 

Kilde  
 
https://kilden.nibio.no 

Verneområde, foreslåtte 
verneområder eller 
villreinområder 

Løypa berører ingen slike 
områder.  

Naturvernområder 
 

Reindrift Adkomstløypa ingen ikke slike 
områder.  
  

Kilden - Reindrift 

Terrenginngrep Det er ikke nødvendig med 
terrenginngrep for å opprette 
løypa. 

 

Friluftsliv Ingen kartlagte 
vinterfriluftsområder. 
Røsvatnet er imidlertid et 
stort vatn og det drives 
isfiske på flere lokaliteter. 
Virkningen er at med løypen 
kan flere brukergrupper delta i 
fisket. 
Flere kommer seg ut til 
løypenettet uten å måtte kjøre 
bilen til et starttidspunkt.  
Mer støy for de som ikke 
ønsker motorferdsel. 
 
Erfaring tilsier at 
konfliktgraden mellom 
friluftsliv og fastsatte 
løypetraseer for motorisert 
ferdsel er liten.  

Kartlagt friluftsliv - NIBIO 
 
Kartlegging og verdsetting av 
vinterfriluftsområdene i 
Hattfjelldal, Hattfjelldal 
kommune 2015. 

Naturmangfold Berører ingen kjente 
naturområder eller utvalgte 
naturtyper.  
 
Ingen registreringer av 
vinteraktive rovdyr i området.  
 
Fjellvåk ble registrert høsten 
2018. Dette er en trekkfugl, og 
området den ble observert i er i 
umiddelbar nærhet til offentlig 
vei med mye menneskelig 
aktivitet. Påvirkningsgraden vil 
ikke endres da det tidligere er 
gitt dispensasjoner.  
 

Naturtyper 
Utvalgte naturtyper – 
Miljødirektoratet 
Rovbasen 
Artsdatabankens artskart 
Sensitive artsdata 



17 
 

Ingen sensitive arter observert i 
området.  

Bolig- og hytteområde Hytteområde med regulerte 
tomter, vei inn til deler av 
området. Ikke vinterbrøytet. 
 
Ca. 850 meter fra 
Villmarksveien og inn til 
midten av hyttefeltet. 
 
Støysone rød: 20 meter 
Støysone gul: 50 meter 
Støysone grønn: 150 meter. 
Fartsgrense settes til 20 km\t. 
Ett støyømfintlige bygg 
innenfor 50 meters sonen. 
Dersom støy fra løypenettet 
blir plagsom kan løypene 
stenges med umiddelbar 
virkning.  

Bygg-base 
MD veileder støy 

Landskap Løypa går langs regulert vei. 
Løypa blir lite eksponert i 
landskapet.  

 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen registreringer 
 

Riksantikvaren/kulturminnesøk 
og Askeladden 

Sikkerhet Det er ikke registrert områder 
med fare for snøskred langs 
traséen.  

NVE 

Næringsliv Løypa er ment å benyttes av 
hytteeiere i området for 
adkomst til eksisterende 
løypenett.   

 

Grunneiers samtykke Innhentes før evt. vedtak om 
fastsetting. 

 

Gjeldende planer Berører område 
avsatt til: 

Bestemmelser Vurdering 

Stikkelvika Hyttefelt 
 
 
 
 
 
 

Vei 
Parkeringsplass 
 

§4.1 Privat vei og 
parkeringsplasser  
 
Privat vei og felles 
parkeringsplass bygges ut 
etter behov. Avkjørsel fra 
offentlig vei etableres i 
henhold til krav i 
vegnormalen. 

Ingen bestemmelser 
som tilsier at 
kjøring med 
snøscooter på areal 
avsatt til vegformål 
ikke er tillatt.  
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Områdenavn: Arm Tvildal 
Løype/Trasé nr. 6d, Arm Tvildal 
Formål: Løypetrasé for rekreasjonskjøring 
 
Hvilke hensyn/tema skal 
kommunen kartlegge før 
fastsettelse av 
snøscooterløyper, jf. 
motorferdselloven § 4a 

Beskrivelse og vurdering/ 
virkning av løypene, evt. 
avbøtende tiltak 

Kilde  
 
https://kilden.nibio.no 

Verneområde, foreslåtte 
verneområder eller 
villreinområder 

 Løypa berører ikke 
verneområder eller områder 
som er foreslått vernet. 

Naturvernområder 
 

Reindrift Jillen - Njaarke RBD. Området 
brukes til høstbeite. 
Sommerbeite helt vest i 
traséen.       
Ingen virkning så lenge det 
ikke er rein i området.  
Avbøtende tiltak: 
Dersom det kommer rein til 
området kan løypa stenges med 
umiddelbar virkning.   

Kilden - Reindrift 

Terrenginngrep Det er ikke nødvendig med 
terrenginngrep for å opprette 
løypa. 

 

Friluftsliv Ingen registreringer.   Kartlagt friluftsliv - NIBIO 
 
Utvalg for plansaker, Sak 21/15 
Rapport kartlegging og 
verdsetting av friluftsområder 
med vekt på vinterfriluftsliv i 
områder der snøscooterløyper 
planlegges. 
 

Naturmangfold Ved Storlien ligger det en 
slåttemark, klassifisert som 
lokalt viktig.  
Kommer ikke i konflikt med 
løypa. 
 
Ved Nermoen er det en 
naturtype klassifisert som 
Mudderbank, viktig klasse B.  
Barmarkskjøring er forbudt 
uansett hvilke vekster som 
finnes og det er derfor vurdert 
at vekstene ikke vil berøres av 
tiltaket. 
 
Ingen registreringer av 
vinteraktive rovdyr i området.   
 

Naturtyper 
Utvalgte naturtyper – 
Miljødirektoratet 
Rovbasen 
Rapport Biologisk mangfold 
Artsdatabankens artskart 
Sensitive artsdata 
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I 1988 ble det registrert 
dobbeltbekkasin i området. Det 
er ikke observert slike siden.  
 
 
 

Bolig- og hytteområde Støysone rød: 20 meter 
Støysone gul: 50 meter 
Støysone grønn: 150 meter 
(60km\t).  
Flere støyømfintlige bygg 
innenfor 20 meters sonen. 
Fartsgrensen settes til 20km\t. 
Dersom støy fra løypenettet 
blir plagsom kan løypene 
stenges med umiddelbar 
virkning.  

Bygg-base 
MD veileder støy 

Landskap Hovedtypen er 
innlandslandskap, middels 
verdi.  
 
Løypa er lite eksponert i 
landskapet.  

 

Kulturminner og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner i 
nærheten av traséen. 

Riksantikvaren/kulturminnesøk 
og Askeladden 

Sikkerhet Det er ikke registrert områder 
med fare for snøskred langs 
traséen.  

NVE 

Næringsliv Løypa er ment å benyttes av 
hytte- og boligeiere i området 
for adkomst til eksisterende 
løypenett.   

 

Grunneiers samtykke Innhentes før evt. vedtak om 
fastsetting. 

 

Gjeldende planer Berører område 
avsatt til: 

Bestemmelser Vurdering 

2007001 Bjørnbakken  Jord- skogbruk Det skal tas estetiske 
hensyn og bygges på en 
måte som forskjønner og 
ikke forringer området. 

Ingen bestemmelser 
som gir forbud mot 
motorferdsel.  

1981001 Tvildal 
hytteområde 

Privat vei Parkering må bare skje på 
parkeringsplass anvist på 
planen. Garasjer tillates 
ikke oppført. 

Ingen bestemmelser 
som gir forbud mot 
motorferdsel. 

Kommuneplanens arealdel  
- arealdel 
 
 
 
 
 
- motorferdsel  

LNFR-sone 2 
 
 
 
 
 
 
 

§1.3.3 …Hvor det kan 
tillates byggeaktivitet.  
 
 
 
 
 
§ 7.1 Ferdsel i løypenettet 
skjer på eget ansvar og 
risiko. Løypenettet er lagt 

 Det vil ikke 
forekomme 
byggeaktivitet i 
forbindelse med 
opprettelse av nytt 
løypenett.  
 
Delen om 
motorferdsel i 
kommuneplanen er 
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slik at det i minst mulig 
grad er i konflikt med 
viktige naturmiljøverdier 
eller 
skiløypenett/turløypenett 
for friluftslivet. All ferdsel 
skal skje så skånsomt som 
mulig av hensyn til 
planteliv, dyreliv og 
friluftsliv. Kjøring på  
snaue rabber uten 
nevneverdig snødekke er 
forbudt. 

utarbeidet mens 
forsøksordningen 
var gjeldende. Det 
er ingen 
bestemmelser i 
denne om at det ikke 
er tillatt å opprette 
nye traséer. 
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