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Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal kommune – avklaring 

av områder for traseer. 

 

Vedlegg 

1 Utdrag fra motorferdsellov og motorferdselforskrift - snøscooterløyper for fornøyelseskjøring 

2 Naturvernområder i Oppdal kommune – kart 

3 Villreinområder i Oppdal kommune – kart 

4 Viltet i Oppdal kommune - kartutsnitt I og II 

5 Arter av stor forvaltningsinteresse – kart 

6 Trollheimen reinbeiteområde – kart 

7 Kartlagte friluftslivsområder - type områder – kart 

8 Kartlagte friluftslivsområder - verdivurderte områder –kart 

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

1. Kommuneplanens arealdel 2014 – 2025 med bestemmelser og retningslinjer. 

2. Merknader til § 4a i motorferdselforskriften. 

3. Veileder støy – snøscooterløyper. 

 

 

Saksopplysninger 

I kommunestyret den 16.12.2015 fremmet Høyres representant Olav Martin Mellemseter en 

interpellasjon angående utredning av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, og la frem et forslag til 

vedtak. Arbeiderpartiet ved Kirsti Welander fremmet et tillegg til forslaget, og følgende vedtak ble så 

fattet i kommunestyrets sak 15/147: 

 «Kommunestyret ber om at bygningsrådet igangsetter arbeidet med trasevalg for snøscooterløyper i 

Oppdal kommune.  

Ved første gangs fremlegging til bygningsrådet redegjør rådmannen for innholdet i § 4a i forskrift om 

bruk av motorkjøretøyer i utmark, og skisserer en plan for hvordan prosessen kan gjennomføres». 

 

Nye regler om snøscooterløyper for fornøyelseskjøring trådte i kraft den 19.juni 2015. Dette åpner for at 

kommunen kan etablere fornøyelseskjøring med snøscooter i faste løyper. Det er kommunestyret som 

har myndighet til å fastsette snøscooterløyper på vinterføre. Kommunestyret kan overføre myndigheten 

til et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, men kan ikke overføre myndigheten til 

kommuneadministrasjonen.  



Løypene skal fastsettes i kartet til kommuneplanens arealdel, og kommunestyret skal i forskrift gi 

bestemmelser for bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene 

fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostander for drift av løypene. 

Det er gitt klare føringer for hvor slike løyper kan legges, samt at også krav til selve prosessen for å 

fastsette snøscooterløypene er nærmere angitt i loven og forskriften, jf. vedlegg nr. 1. Det er i egne 

merknader til § 4a i forskriften gitt klare retningslinjer for prosessen og krav til hvilke utredninger som 

skal gjennomføres.  

Snøscooterløyper skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 

villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve 

terrenginngrep.  

 

Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 

Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og 

kulturmiljøer og sikkerheten for de som kjører og andre. 

 

Det skal utredes hvilke virkninger løypene vil ha for friluftslivet og naturmangfoldet i influensområdet, 

samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av 

disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.  

 

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

samtykke. 

 

 

Før kommunen kan vedta snøscooterløyper for fornøyelseskjøring skal både kart over løypene og 

bestemmelser for bruken av løypene sendes på høring i tråd med bestemmelsene i plan- og 

bygningslovens (pbl) § 11-14. 

Kommunens vedtak skal kunngjøres etter reglene i pbl § 12-12 fjerde og femte ledd.  

Kommunestyret sitt vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. 

 

 

Miljøfaglig vurdering 

Det er store verneområder for både Dovrefjell og Trollheimen innenfor Oppdal kommune sine grenser. 

Det er Trollheimen landskapsvernområde i nordvestlige fjellområder av kommunen, Dovrefjell-

Sunndalsfjella nasjonalpark med landskapsvernområder i sørvestlige fjellområder og Knutshø 

landskapsvernområde i østlige fjellområder av kommunen. Dette er synliggjort på kartet for 

verneområder, jf. vedlegg nr. 2.  

 

Snøhetta villreinområde og Knutshø villreinområde er nasjonale villreinområder, og den endelige 

grensen for villreinens leveområder vil bli fastsatt gjennom den regionale villreinplanen.  Snøhetta og 

Knutshø villreinområder inngår sammen med Rondane og Sølnkletten villreinområder i en av de to 

europeiske villreinregionene. Viser her til kart som viser de foreslåtte grensene for de nasjonale 

villreinområdene innenfor Oppdal kommune sine grenser, jf. vedlegg 3.  

 

Naturvernområdene og villreinområdene er til dels sammenfallendene, men villreinområdene strekker 

seg noe lengre utover enn naturvernområdene. Dette gjelder særlig for Knutshø villreinområde, men 

også Snøhetta villreinområde strekker seg utenfor vernegrensen for nasjonalparken. 

 

Når det gjelder naturmangfold er det særlig viltområder som det her er snakk om. Utenom 

fjellområdene er de større utmarksområdene, både nord for Oppdal sentrum og i dalføret vestover langs 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdselloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356


elva Driva, svært viktige viltområder som utgjør leveområder og trekkveier for elg og hjort. I tillegg til 

hjortevilt er det også her viktige leveområder for skogsfugl, rovfugl og ugler m.fl.   

Kommunen har satt i gang en revisjon av viltkartet som vil bli publisert som kartdata når arbeidet er 

ferdig i løpet av 2016. Foreløpig har vi bare delrapporter og tabeller med registeringer av det pågående 

revisjonsarbeidet, men kommunens viltkart av 1995 er fortsatt gyldig og legges til grunn også i arbeidet 

med scooterløyper. Det ligger også registeringer av «arter av stor forvaltningsinteresse» - trua og 

sårbare arter - i Naturbase. Det legges ved kopi av utsnitt av kommunens viltkart, samt en kartutskrift 

fra Naturbase, jf. vedlegg nr. 4 - 5.  

 

   

Landbruksfaglig vurdering 

Trollheimen Sijte har beiteområder også innenfor Oppdal kommune sine grenser. Selv om store deler av 

reindriftsområdene her ligger innenfor Trollheimen landskapsvernområde, er fjellområdene mellom 

Skardalen og Grytdalen og mellom Gjevilvassdalen og Storlidalen en del av reindriftsområdene. Se 

kartvedlegg nr. 6.  

 

I merknadene til forskriften blir kommunen bedt om å ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen for å få 

en vurdering av mulige reindriftsinteresser som kan bli berørt og om løypene vil kunne komme i 

konflikt med reindriften. Det er opprettet kontakt med reindriftsforvaltningen, og de kan kun gi 

generelle vurderinger så lenge det ikke foreligger konkrete forslag. Ut i fra reindriftsfaglig vurderinger 

kan de sies at snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i de fleste tilfeller vil kunne være en ulempe for 

reindrifta, men at dette må vurderes nærmere i de konkrete tilfellene. De mest sårbare områdene for 

reindrifta som vinterbeite- og vårbeiteområder, samt flytteleier og områder i forbindelse med samle-, 

skille- og slakteanlegg bør ikke bli berørt.     

 

 

Folkehelsevurdering 

I forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel i 2014 ble det gjennomført kartlegging og 

verdsetting av friluftslivsområder i kommunen. Fjellområdene og utmarksområdene er klassifiserte som 

store turområder, utfartsområder og nærturområdet av svært viktige til viktige verdi for friluftslivet. 

Resultatene av arbeidet er publisert i Naturbase, og det er laget kartutskrifter som viser hhv. typer 

friluftslivsområder og verdien av områdene, jf. vedlegg 7 og 8.  

 

I forhold til sikkerhet for de som skal kjøre etter løypene og andre bør ikke kommunen legge løyper i 

skredutsatt områder eller bratt terreng dvs. terreng brattere enn 30 grader. Med skredutsatte områder 

menes utløpsområder for skred. Kart fra NVE legges til grunn for disse vurderingene, og her fremgår 

det at flere større områder i Oppdal blir karakterisert som aktsomhetsområder. Det må selvfølgelig tas 

hensyn til lokale forhold ved konkrete vurderinger i den videre prosessen. 

 

Det skal gis vurderinger av støy i forbindelse med fastsetting av snøscooterløyper, og det skal tas 

tilstrekkelig hensyn slik at etablering av snøscooterløyper i minst mulig grad medfører støy og ulemper 

for friluftslivet, for bolig og hytteområder og annen bebyggelse. Det er presisert i forarbeide til loven at 

kommunen skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper til friluftslivet.  

Arbeidet med en støyutredning vil være mest hensiktsmessig å gjennomføre når det tas stilling til hvilke 

områder det kan være aktuelt å legge en scooterløype i. Det er laget en veileder som kan benyttes ved en 

slik utredning. 

 

 

 
 



Samlet vurdering 

Når kartene med temalagene for verneområder, nasjonale villreinområder, reindriftsområder og 

friluftslivsområder legges sammen på ett kart, er det store områder i Oppdal kommune som ikke vil 

være aktuell for snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Videre vil også svært viktige og viktige 

viltområder føre til at store utmarksområder utgår som aktuelle områder for løyper.  

 

For å finne egne områder er det også et krav om at det må gjennomføres utredninger mht. støy og andre 

ulemper for friluftslivet, hensyn til bolig- og hytteområder, landskap, kulturmiljøer, vurderinger av 

sikkerhet for både brukere og andre, samt hvilke virkninger løypene vil ha for friluftslivet og 

naturmangfoldet i influensområder.  

 

I kommuneplanens arealdel er de samme områdene som fremgår av de ulike temakartene vist enten som 

båndlagte områder (naturvernområdene) eller hensynsoner (faresone skred og ras, villreinens 

leveområder, reindrift, friluftsliv) med bestemmelser og retningslinjer om arealbruk som må tas inn i 

den videre prosessen. Sonene med arealformål for bolig- og fritidsbebyggelse vil være de områdene for 

bolig og hytter som må legges til grunn i de videre utredningene mht. støy og endre ulemper.   

 

Naturmangfoldloven kommer også til anvendelse når de konkrete scooterløypene skal vurderes, og det 

vil da være viktig med et godt kunnskapsgrunnlag for de utredninger og vurderinger som skal foretas.  

 

Rådmannen mener derfor at det er hensiktsmessig at det først tas stilling til om og i hvilke områder det 

skal startes opp et arbeid med snøscooterløyper før det startes opp med de ulike utredningene slik 

forskriften stiller krav om. Føringene i forskriften gjør det klart at de store fjellområdene som er berørte 

av verneformål og samtidig utgjør leveområder for villrein på ingen måte vil være aktuelle å gå videre 

med. Av fjellområder som da gjenstår er områdene mellom Skardalen og Grytdalen. Dette fjellområdet 

grenser mot Rennebu. Dersom det skulle la seg gjøre med en snøscooterløype her, så kan mulighetene 

for et samarbeid ligge til rette her. Dette er en del av Trollheimen Sijte sine reindriftsområder, og det må 

tas en kontakt med både reindriftsforvaltningen og reindriftsutøverne for en eventuell nærmere drøfting.  

 

Av mer utmarksområder som ligger utenfor områder med fritidsbebyggelse og som grenser mot andre 

kommuner slik at en lengre scooterløype kan etableres, er det skogsområdene på østsiden av Byna fra 

Oppdal sentrum og nordover mot kommunegrensen til Rennebu som peker seg ut. Dette kan utredes 

nærmere.    

 

Rådmannen mener også at det vil være hensiktsmessig å forta en avklaring med grunneiere i aktuelle 

områder før et omfattende utredningsarbeid starter.  

 

Det kreves medvirkning, samarbeid, samråd, offentlighet og informasjon i det videre arbeidet med 

scooterløyper slik at alle sektormyndigheter og berørte interessegrupper får gi sine innspill til prosessen. 

Det kan her være aktuelt med oppstartsmøte med de berørte partene eller møter med parter for å drøfte 

særskilte temaer.  

 

I tillegg til å få kartfestet traseer for snøscooterløyper, skal det utarbeides en forskrift som styrer både 

bruken og driften av løypene. Dette arbeidet må gjøres parallelt. Forslaget til scooterløyper og 

bestemmelser skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik det gjøres i alle andre 

arealplansaker etter plan- og bygningsloven. 

 

I forbindelse med behandlingen av saken vil det de ulike temakartene bli vist på skjerm til 

bygningsrådet dersom det blir etterspurt. 

 



Rådmannens tilråding 

Bygningsrådet ber om at rådmannen avklarer mulighetene for å etablere snøscooterløyper med 

grunneierne i følgende områder: 

 Fjellområdet mellom Skardalen – Grytdalen 

 Skogsområdet på østsiden av Byna fra Oppdal sentrum og nordover mot kommunegrensen til 

Rennebu 

Bygningsrådet ber videre om at det opprettes kontakt med reindriftsforvaltningen og reindriftsutøverne i 

Trollheimen Sijte for å avklare muligheten til å etablere snøscooterløyper i fjellområdene mellom 

Skardalen og Grytdalen. 

 

Når det foreligger resultatene av disse avklaringene skal dette legges fram for bygningsrådet for ny 

vurdering.  

 

 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 20.06.2016  

 

Behandling 

 

Forslag fra SP v/Ola Skarsheim: 

 

Forslag på at kulepunkt 2 strykes. 

Vedtak 

 

Forslag fra O. Skarsheim vedtas enstemmig. 

 

Rådmannens tilråding med vedtatt tilleggsforslag vedtas enstemmig. 

 

Vedtaket blir som følger: 

 

Bygningsrådet ber om at rådmannen avklarer mulighetene for å etablere snøscooterløyper med 

grunneierne i følgende områder: 

 Fjellområdet mellom Skardalen – Grytdalen 

 

Bygningsrådet ber videre om at det opprettes kontakt med reindriftsforvaltningen og reindriftsutøverne i 

Trollheimen Sijte for å avklare muligheten til å etablere snøscooterløyper i fjellområdene mellom 

Skardalen og Grytdalen. 

 

Når det foreligger resultatene av disse avklaringene skal dette legges fram for bygningsrådet for ny 

vurdering.  

 

 

 

 

 

 

 


