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Selbu kommune 

postmottak@selbu.kommune.no 

 

Stjørdal, 23. november 2020 

 

 

Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Trøndelag, Nord-Trøndelag Turistforening , Trondhjems 
Turistforening og Norsk Ornitologisk Forening  avdeling Trøndelag. 

 

Bakgrunn 
Vi viser til vedtak i Hovedutvalg for samfunnsutvikling i Selbu kommune 01.10.2020 sak 58/20 om å 
legge revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune – med ny lokal forskrift i 2020, 
ut til offentlig ettersyn og offentlig høring. 

I dag er det om lag 135 kilometer med rekreasjonsløyper i Selbu kommune1. Dette forslaget 
innebærer 78,5 kilometer med nye rekreasjonsløyper. Altså en utvidelse på over 50%. Herav er 62 
kilometer helt nye rekreasjonsløyper og om lag 16,5 kilometer endrede rekreasjonsløyper2. I tillegg 
medfører forslaget et uklart antall kilometer med kjøring internt i hyttefelt som får tilførselsløype.   

 

Sammendrag 
Vårt primære standpunkt er at det av hensyn til naturmangfold og friluftsliv ikke bør vedtas flere 
nye snøscooterløyper i Selbu kommune. 

 

1 Jfr. epost fra saksbehandler Erik Brenna i Selbu kommune, 23.11.2020. 
2 Generelle merknader for alle traseer, Selbu kommune. Side 5. 

Høringsuttalelse: 
Rekreasjonsløyper for snøscooter 
Revidering av løyper og ny lokal forskrift i Selbu kommune 
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Vi mener kommunen har basert sin konsekvensvurdering på en mangelfull kartlegging av friluftsliv 
og naturmangfold. Vi mener ny kartlegging og konsekvensanalyse må foretas før kommunen 
behandler dette forslaget til revisjon av scooterløyper. 

Dersom kommunen likevel ønsker å behandle forslaget slik det nå foreligger, mener vi at løypene 
med konfliktgrad -3 (uakseptabel konflikt) ikke kan vedtas og at løypene med konfliktgrad -2 
(konflikt) bare kan vedtas dersom det gjøres vesentlige endringer på løypene slik at de får 
konfliktgrad -1 (akseptabel konflikt). 

Vi er enig i kommunen sin 
vurderingen av «høyeste 
konfliktgrad» for disse løypene: 

Vi er uenig i kommunen sin 
vurderingen av «høyeste 
konfliktgrad» for disse løypene: 

A02E01 (-1) 
A04N01 (-3) 
A05E01 (0) 
A06E01 (0) 
A07N01 (-2) 
A08N01 (-3) 
A09E01 (-1) 
E01 (-3) 
E02 (-3) 
E07 (-3) 
E09 (-3) 
E10 (-3) 
 

A02N01 (-3) 
A05E02 (-3) 
A07E01 (kartlegges bedre) 
B08E01 (kartlegges bedre) 
B15E01 (kartlegges bedre) 
B18 (-3) 
B19 (-3) 
E03 (-3) 
E04 (kartlegges bedre) 
E05 (kartlegges bedre) 
E06 (kartlegges bedre) 
E08 (-3) 
E11 (-3) 
E12 (-3) 
E13 (-3) 
E14 (-3) 

Tilførselsløypene er ikke nevnt i tabellen fordi vi er imot etablering av 
samtlige tilførselsløyper. 

 

Lokal kommunal forskrift bør endres slik at åpningstiden for samtlige løyper reduseres til 0900-
1800 og at samtlige løyper stenges senest 15. april eller 2. påskedag. 

 

Overordnet perspektiv 
Vi mener det er viktig å begrense motorferdsel i utmark til det som er nødvendig ut fra et nytte- og 
næringsperspektiv. Et så omfattende løypenett som Selbu kommune her foreslår har store negative 
konsekvenser for friluftsliv, natur og reindrift. 

Vi ser en uheldig utvikling hvor kommuner etablerer scooterløyper som kan koples til 
nabokommunen sine løyper. Dette gir interkommunale, -ja til og med regionale løypenett. Både 
Holtålen og Melhus er i gang med å behandle forslag til slike løyper nå. Det er altså realistisk å se for 
seg en utvikling hvor løypa til Gråsjøen kan bli forlenget ved hjelp av Stjørdal kommune og hvor 
løypene i Eggjafjellet og Rensfjellet koples til løyper fra Melhus og kanskje også gjennom Midtre-
Gauldal videre mot Holtålen og dermed Tydal. 
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Figur 1: Sitat fra nettsiden til Snøscooterimportørenes forening sin nettside (www.snoscooter.no) 

Det er viktig at hver enkelt kommune ser sin rolle i dette store bildet. Det å legge til rette for et 
løypenett som stimulerer til at mange flere vil anskaffe sin egen snøscooter vil kunne gi en 
dramatisk trafikkvekst og vi vil kunne få scooterløyper som nærmest blir som «motorveier». 

Saker om motorisert ferdsel i utmark er normalt svært konfliktfylte. I denne saken er forslaget fra 
scootermiljøet sendt videre på høring uten noen endringer fra kommunen sin side. Konsekvensene er 
utredet, men faktagrunnlaget er etter vår mening for svakt og det gjør at virkningen av forslaget ikke 
belyses tilstrekkelig. Kommunen burde senket terskelen for involvering og tilrettelagt for god 
medvirkning gjennom å invitere hytteforeninger til informasjonsmøter og presentert forslaget 
sammen med kart som viser berørt naturmangfold og berørte skiløyper. Dette forslaget får store 
konsekvenser for friluftsfolk, naturelskere og hytteeiere som også bor utenfor kommunen. Vi antar at 
politikerne i kommunen også er interessert i å lytte til deres syn i saken. 

 

Friluftsliv 
Vi mener kartleggingen av friluftslivsområdene fra 2014 både er for grovmasket og at den er basert 
på det friluftslivet som utøves om sommeren (kartet er inntatt nedenfor). Det blir åpenbart feil når 
kommunen legger denne kartleggingen til grunn for konsekvensvurdering for friluftsliv i Selbu om 
vinteren. Flere steder i kommunen har friluftslivet et sterkere fotfeste enn denne kartleggingen viser. 
Eksempel: Hvordan kan store deler av det regionalt viktige skiområdet mellom 
Rensfjellet/Grøvelskardet og Sørungen være verdsatt som et ikke viktig friluftsområde? Her ligger 
Rensfjellet som er et regionalt turmål som både Midtre-Gauldal, Melhus, Trondheim og Selbu 
kommune grenser til. Her gikk traseen for Reinsfjellrennet, her er det trimkasser og det prepareres 
skiløyper. Det fremstår etter vår mening som helt fundamentalt feil å ikke verdsette dette området. 
Slike feilvurderinger gjør at områder som har stor verdi ikke blir hensyntatt gjennom rett 
konsekvensverdi. Ansvaret for å opplyse i saken er skjøvet over på publikum. Vi mener derfor at det 
bør foretas en revisjon av kartleggingen og konsekvensanalysen før det tas beslutning om så store 
utvidelser og endringer av snøscooterløypene i denne kommunen. 
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Figur 2: Utsnitt av friluftskartleggingen til Selbu kommune med anmerkning av friluftslivsområdet øst for Rensfjellet 

 

Vi mener skiløypene som ligger i www.skisporet.no burde vært presentert i det samlede kartet for 
scooterløypene. Det er åpenbart at flere av de foreslåtte snøscooterløypene er i konflikt med 
turfolkets interesser og disse konfliktene er en av de viktige interesseavveiningene som må foretas i 
slike saker. Det er krevende å forstå konsekvensene av forslaget når en selv må tegne inn skiløypene 
fra www.skisporet.no på kommunens kart over scooterløypene. Vi mener det er kommunen sin 
oppgave å presentere et forslag på en slik måte at terskelen for å medvirke blir lav. 

Selbu kommune mener minsteavstanden fra scooterløype til viktig friluftslivsområde på 450 meter 
ikke er relevant når scooterløypa allerede er lagt i et slikt viktig friluftslivsområde3. Vi mener det er 
en feil vurdering. Formålet med denne minsteavstanden er å redusere ulempene med støy til under 
anbefalt grenseverdi på 40 dB. Vi mener det burde vært utarbeidet et støysonekart med buffer på 
450 meter for alle de nye løypene som er foreslått i svært viktige og viktige friluftslivsområder. 

Vi mener det er mangelfullt at det i konsekvensutredningen ikke er differensiert mellom løypene som 
brukes til tur/trening og de som kvistes av turistforeningene og som inngår i deres nettverk med 
turisthytter. Dette forslaget berører både vinterløypa til den velkjente «Norge på tvers»-traseen og 
Vekta, som en av de mest brukte innfallsportene til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. De kvistede 
løypene til turistforeningene er løyper som tiltrekker seg både nasjonale og internasjonale 
besøkende og hvor opplevelsen av urørt og stille natur er spesielt viktig. 

 

3 Generelle merknader for alle traseer, side 8. 
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Figur 3: Markedsføring av løypa "Norge på tvers" til Turistforeningen 

Det er også en stor svakhet at konsekvensutredningen ikke tar hensyn til skiløypene som 
hytteforeningene kjører opp. For en turgåer er det uvesentlig om løypa preppes av et skilag eller ei 
hytteforening. Når kommunen ikke har vurdert hytteforeningene sine løyper kan mange av 
ulempene for friluftslivet bli oversett. 

Det er i forslaget lagt opp til at scooterne skal fraktes til oppgitte parkeringsplasser. Enkelte av disse 
har allerede liten kapasitet på populære utfartsdager. Det kan medføre økt konflikt mellom 
brukergruppene når en scootertransport opptar 2-3 ordinære parkeringsplasser og krever ekstra stor 
snuplass. Vi er spesielt negative til at Vekta er foreslått som en slik parkeringsplass for 
scooterbrukere (P11). Dette er som nevnt innfallsporten til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og har 
mange langveisfarende som trenger parkeringsplass for flere lengre perioder.  

 

Naturmangfold 
Vi er imot økt motorisert trafikk i skog og fjell fordi det fører til forstyrrelser og det er en belastning 
for dyrelivet. Snøscootere medfører at forstyrrende menneskelig aktivitet fraktes lengre inn skogen 
og lengre opp i fjellet enn før. Artene og individene som har tilpasset seg livet her vil bli forstyrret av 
motorer og mennesker på en mer skadelig måte enn de artene og individene som lever nærmere 
områder med menneskelige aktivitet. 

Vi mener naturmangfoldet i Selbu kommune er for dårlig kartlagt og at det må foretas systematisk 
kartlegging av artsmangfoldet i de områdene hvor det nå søkes om nye og endrede traseer. 
Observasjonene i Artskartet er i all hovedsak fra områder hvor folk ferdes. Det er ikke gjort 
systematiske registeringer utenfor «allfarvei» hvor sannsynligheten for å finne arter som krever 
hensyn og vern er større. Spesielt nord og vest i kommunen burde det vært kartlagt bedre i forhold til 
reirlokaliteter for både kongeørn og hubro. 

I konsekvensanalysen er virkningene vurdert for de artene en har kjennskap til i områdene. Vi kan 
ikke av saksframlegget vite hvilke arter som for eksempel er i nærheten av E07- E12, men bemerker 
at: 

 Kongeørn starter egglegging allerede i slutten av mars og kurtisering og parring før det igjen. 
Fram til ungene klekkes i begynnelsen av mai er kongeørna svært sårbar for forstyrrelser på 
og i nærheten av hekkeplassen. Det skal lite til for at ørna skyr reiret og avbryter hekkingen i 
denne perioden. Løyper som legges nær hekkeplass for kongeørn må unngås. Gjelder også 
isfiske på vann som ligger i nærheten av hekkeplasser. Lengre opphold på isen kan være 
fatalt. Minimumsavstand bør være 1 km. 
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 Jaktfalk starter egglegging i midten av april eller noe før det. Den er også svært sårbar for 
forstyrrelser av menneskers nærvær i tiden fra før selve eggleggingen til ungene er klekket. 
På samme måte som for kongeørn må scooterløyper legges i god avstand fra hekkeplass. 

 Kalkrike myrer er spesielt verdifulle. Snøscooterløyper kan danne harde spor og isete flater 
som skader artsmangfoldet. 

Vi mener kommunen må legge vekt på «føre-var-prinsippet» i Naturmangfoldloven §9 og forsikre seg 
om at de løypene de vedtar har en konsekvensverdi som er -1 eller høyere på temaet 
«naturmangfold» (akseptabel konflikt). 

Vintermørket med lange og kalde netter medfører at næringsbehovet for både pattedyr og fugler er 
stort. Forstyrrelser vil øke energiforbruket og redusere dyrenes tid til å få i seg næring. Dyr kan også 
bli tvunget til å forlate sine foretrukne beiteområder og isteden benytte områder med mindre 
mattilgang. En enkelt forstyrrelse gir kanskje ingen målbar negativ effekt, men flere forstyrrelser kan 
være fatalt for en art. Ideelt sett skulle løypene vært stengt i skumringstiden, for det er da viltet 
søker til beiteområdene sine og trenger matro. Vi antar at det er vanskelig å praktisere en slik 
bestemmelse, men mener at løypenes åpningstid må begrenses til kl 9-18 for å verne om viktig 
beitetid for dyrelivet.  

Vi bemerker at hekke-/yngletiden er særlig sårbar periode av året for fugl. Det er yngletidsfredning i 
perioden fra april til juni4. Kjøring med scooter vil kunne forstyrre fuglenes forberedelse til spill og 
hekking. Vi mener derfor at det er viktig at alle løypene stenges senest 15. april eller senest 2. 
påskedag. 

All motorferdsel basert på fossilt drivstoff bidrar negativt i klimaregnskapet til kommunen. Vi mener 
det er svært lite fremtidsrettet av Selbu kommune å legge til rette for mer motorferdsel som gjør det 
enda vanskeligere for kommunen å nå sine egne klimamål og mål om bærekraft.  

 

Tilførselsløyper 
Forslaget inneholder 25 nye tilførselsløyper på til sammen litt over 13 kilometer5. Dette er juridisk 
sett samme type løype som det øvrige rekreasjonsløypenettet, men de er ment å knytte hus og 
hytter til rekreasjonsløypene. De er bare delvis tegnet inn i kartet med røde streker. Kommunen 
mener at brukerne skal kunne kjøre fra enden av disse løypene og frem til hvert enkelt hus og hytte. 
Dette er noe kommunen ønsker å etablere for de som har ytret ønske om det.6 Videre sies det 
«Avstand til øvrige fritidsboliger/boliger tilstrebes å være mer enn 60 meter (…)». 

Vi er imot etablering av samtlige tilførselsløyper. 

Vi kan ikke se noe reelt behov for slike løyper. De som har dispensasjon til å kjøre scooter kan starte 
turen fra parkeringsplassen sin. Dersom rekreasjonsløypa ikke tangerer denne parkeringsplassen, kan 
de frakte scooteren til den godkjente parkeringsplassen for den aktuelle rekreasjonsløypa – slik alle 
andre brukere av rekreasjonsløypa må gjøre. 

Vi ser følgende ulemper med tilførselsløyper: 

 

4 Naturmangfoldloven §15 første ledd. 
5 Epost fra Erik Brenna, Selbu kommune, 23.11.2020. 
6 Generelle merknader for alle traseer, Selbu kommune, side 9. 
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 Det er ikke utformet et konkret forslag til samlet regelverk som skal gjelde for alle 
tilførselsløyper. En risikerer nå at det blir ulike regler for løypene avhengig av 
etableringstidspunkt. 

 Dersom hytteeiere innen 1 kilometer fra rekreasjonsløypene skal kunne søke om 
tilførselsløyper, vil det kunne medføre en enorm utvidelse av løypenettet. 

 Traseene er ikke regulert frem til den enkelte hytte/hus. Det betyr at det kan kjøres på kryss 
og tvers i hele hytteområdet. Det vil bli tilnærmet umulig å kontrollere kjøring i 
hytteområdene fordi det er ikke noe krav til at kjørerne skal følge en spesifikk trase. 

 Løypene vil være tilgjengelig for alle og enhver. Det er ikke mulig å begrense adgangen. Det 
kan medføre stor trafikk bort til områder med hytter og hus. 

 Det er ikke krav om tilhenger bak scooteren (vanlig krav når hytteeier får dispensasjon). 
Dette kan friste til mer ulovlig fartslek med scooterne. 

 Barnas lek og det enkleste friluftslivet utøves nær hytter og hus. Dersom det blir en uregulert 
anledning til å kjøre snøscootere i det samme området kan vi ende opp med at det begrenser 
barnas lek med aking, skihopp, «orgeltramp» osv. mellom hyttene. 

 Tilførselsløyper som er åpne mellom 7-23 vil forstyrre opplevelsen av ro og fred på hyttene. 
 Det er ingen etablert juridisk inndeling av områder/hyttefelt i kommunen. Hyttene er spredt i 

terrenget og det vil være vanskelig å fastslå/avgjøre hvilke hytter som sogner sammen til et 
«område». Et krav om minimum 5 hytter er lavt og vil gjøre at svært mange «hytteområder» 
vil kunne søke, særlig dersom det er opp til søker å definere «området». 

 Det aktuelle «området» må gjennomføre en avstemming for å avklare om det er flertall for å 
søke om tilførselsløype. Normalt er det vedtekter som regulerer krav til innkalling, hvem som 
har stemmerett, krav til flertall osv. Disse «områdene» har i få tilfeller egen organisering og 
vedtekter. I saker som kan få store konsekvenser for de stemmeberettigede er det normalt 
med kvalifisert flertall (2/3) for å gi mindretallet et særskilt vern. Vi mener simpelt flertall 
ikke ivaretar mindretallet og vi frykter at saker om tilførselsløyper vil gi svært mange 
konflikter i hytteområdene. 

 

Merknader til forskrift om kommunalt løypenett rekreasjonskjøring 
Vi samtykker til de generelle fartsgrensene og poengterer hvor viktig det er at disse skiltes svært 
tydelig for å holde ulempene på det nivå som ligger til grunn for konsekvensanalysen. 

Ut over dette mener vi: 

 Løypene kan tidligst åpnes 1. desember og skal senest stenges 15. april eller senest 2. 
påskedag. Begrunnelse: Begrense skade og ulempe for naturmiljøet i overgangen mellom sen 
vinter og tidlig vår. 

 Løypene er åpne for kjøring fra kl 0900-1800. Begrunnelse: Begrense forstyrrelsene med støy 
og lys i mørket.  

 Dersom E13 og E14 mot formodning vedtas, må løypene være stengt på søndager. 
Begrunnelse: De to interessegruppene deler helgas to fridager mellom seg. 
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Merknader til det enkelte løypeforslag 
TA01N01 Svartåsen 
Konklusjon Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 
TA01N02 Tortsjøen 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypene likevel skal behandles, mener vi naturmangfoldet 
i området først må kartlegges og ny konsekvensanalyse utarbeides. 

A02E01 Vallibakken-Kjøsnesbekken 
Konklusjon Enig i innstillingen. 
A02N01 Brenntopp-Vallidalen 
Friluftsliv Konsekvensverdi bør være -3: Her er scooterløypa lagt sammen med skiløypa. 

Dette er svært uheldig. Området er etter vår mening et viktig friluftslivsområde 
siden det nå er bindeleddet mellom skiarenaen på Gullsetsaga og Vikvarvet 
alpinanlegg og det omfattende løypenettet mellom Sørungen og Rensfjellet. 
Dette tilsier at skiløypa og scootertraseen ikke bør legges i lag. 

Konklusjon Uenig i innstillingen. Løypa bør ha konflikt -3 og ikke vedtas. 
A04N01 Rensjøen 
Friluftsliv Konsekvensverdi bør være -2: Løypa går ut på Rensjøen og vil gi stor negativ 

støyeffekt i et område med mange skiløyper og turgåere. 
Konklusjon Enig i innstillingen. Løypa kan ikke vedtas pga. konflikt -3. 
TA04N01 Smålian 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Enig i innstillingen. 
TA04N02 Rensjøen S 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Enig i innstillingen. 
TA04N03 Rensjøen Ø 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypene likevel skal behandles, mener vi naturmangfoldet 
i området først må kartlegges og ny konsekvensanalyse utarbeides. 

A05E01 Nyvollen 
Konklusjon Enig i innstillingen. 
A05E02 Nyvollen-Eggjafjellet 
Friluftsliv Konsekvensverdi bør være -3: Løypa er flyttet høyere og på sørsiden av 

Eggjafjellet slik at støy fra scootertrafikken vil forurense hele det omfattende og 
høyfjellspregede området mellom Rensfjellet, Fjellvatna og Eggjafjellet. Kartet 
nedenfor viser at nabokommunene Trondheim og Melhus vurderer sin del av 
Reinsfjellområdet som svært viktig friluftslivsområde, mens det i Selbu er vurdert 
som ikke viktig. Kommunene må samarbeide for å bevare områdets funksjon 
som viktig regionalt turmål og området bør klassifiseres som vært viktig 
friluftslivsområde også i Selbu kommune. 
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Landskap Konsekvensverdi bør være -3: Løypa går vesentlig høyere til fjells og ligger nå 
hovedsakelig på sørsiden av vannskillet på Eggjafjellet. Scootersporene i 
terrenget vil være svært godt synlig fra Rensfjellet som er et svært mye besøkt 
turmål med stor regional betydning. 

Naturmangfold Konsekvensverdi bør være -3: Vi er spørrende til kommunen sin vurdering på +1 
Det er kongeørn i området, men hekkeplass er uklar. Vi henstiller om at 
naturmangfold kartlegges. 

Konklusjon Uenig i innstillingen. Løypa bør ha konflikt -3 og ikke vedtas. 
A06E01 Eggjafjellet 
Konklusjon Enig i innstillingen. 

Selbu 

Trondheim 

Melhus 

Midtre Gauldal 
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A07E01 Eggjafjellet-Rundfjellet 
Naturmangfold Vi er spørrende til kommunen sin vurdering her og henstiller om at 

naturmangfold kartlegges, ref. kongeørn og annen rovfugl. 
Konklusjon Uenig i innstillingen. Naturmangfoldet i området må først kartlegges og ny 

konsekvensanalyse utarbeides før traseen kan behandles. 
A07N01 Rundfjellet-Hornsjøen 
Konklusjon Enig i innstillingen. 
A08N01 Hånnsjøan-Kvennhuskjølen 
Naturmangfold Vi henstiller om at naturmangfold kartlegges. 
Konklusjon Enig i innstillingen. 
TA08N01 Hånnsjøan-Renaaen Nordre 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
TA08N02 Hornsjøen-Kvennhuskjølen 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles, mener vi naturmangfoldet i 
området først må kartlegges og ny konsekvensanalyse utarbeides. 

A09E01 Postrya-Småvatna NV 
Konklusjon Enig i innstillingen. 
B08E01 Sørungen Ø-Vargkjølen 
Naturmangfold Vi er spørrende til kommunen sin vurdering på -2 her. Området har lite ferdsel 

og vi henstiller om at naturmangfold kartlegges. 
Konklusjon Uenig i innstillingen. Naturmangfoldet i området må først kartlegges og ny 

konsekvensanalyse utarbeides før traseen kan behandles. 
TB10N01 Østrungen-Uthus Søndre 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
TB10N02 Østrungen-Høstvollen 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
TB10N03 Østrungen-Høstvollvika 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
B15E01 Østrungen hyttefelt-Østrungen fellesseter 
Naturmangfold Vi er spørrende til kommunen sin vurdering her og henstiller om at 

naturmangfold kartlegges. 
Konklusjon Uenig i innstillingen. Naturmangfoldet i området må først kartlegges og ny 

konsekvensanalyse utarbeides før traseen kan behandles. 
TB15N01 Moen-Vassmyrvollen 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
TB15N02 Østrungen Ø-Mosletten Østre 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
TB15N04 Østrungen fellesseter 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
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B18 Sørungen Ø-Sørungen V 
Friluftsliv Konsekvensverdi bør være -3: Løypa går over Sørungen som er et svært mye 

brukt område for skiturer og isfiske. Støyen fra kjøretøy vil bre seg ut over 
vannet og rekke svært langt.  

Landskap Konsekvensverdi bør være -2: Det vil bli visuell forurensing gjennom synlige 
scooterspor som vil kunne sees fra skiløypenettet som går mellom Bønnkjølen, 
Sotstugguveien og rundt Gråfjellet. 

Naturmangfold Konsekvensverdi bør være -3: Vi er spørrende til kommunen sin vurdering. 
Berører kalkrik myr med stort artsmangfold. 

Konklusjon Uenig i innstillingen. Løypa bør ha konflikt –3 og ikke vedtas. 
TB18N01 Hånnåkmyra – Djuoåosen veikryss 
Naturmangfold Konsekvensverdi bør være -3: Berører område med stort artsmangfold som bør 

kartlegges. 
Konklusjon Uenig i innstillingen. Løypa bør ha konflikt –3 og ikke vedtas. 
B19 Østrungen fellesseter - Bringtjennin 
Friluftsliv Konsekvensverdi bør være -3: Dette er et svært viktig friluftsområde og mye 

brukt turmål.  Nå som Eggjafjellet har fått snøscooterløyper og Stokkfjellet er 
nedbygd av vindmøller, er konsekvensen at Storvollfjellet-Bringen er et av få 
områdene med uberørt høyfjell i denne delen av bygda. Løypa går delvis over 
tregrensa og vil kunne gi vidtrekkende støyforurensing i det åpne fjellandskapet 
ved Bringtjennin. 

Naturmangfold Konsekvensverdi bør være -2: Dette er et kalkrikt område som er rikt både 
ornitologisk og botanisk. Bør kartlegges med tanke på rovfugl. Fylkesmannen har 
karakterisert det som et artsrikt område. 

Konklusjon Uenig i innstillingen. Løypa bør ha konflikt –3 og ikke vedtas. 
TB19N01 Østrungen Ø-Mosletten Østre 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
TD03N01 Dalen/Høgda 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
TD06N01 Myrmo SØ 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
TD06N02 Myrmo NV 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
TD06N03 Myrmo NØ 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
TD06N04 Olemstjønna 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
TD06N05 Haugli/Skardøra 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
TD06N06 Haugli/Svenndalen 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypen likevel skal behandles er vi enig i innstillingen. 
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TD06N07 Svendalstjenna 
Friluftsliv Konsekvensverdi bør være -2: Skiløypa fra Høgda til Gammelvollstoggo/ 

Vardebu ligger like øst for Svendalstjenna og har regional tilstrømning. Dagens 
scootertrafikk langs Svendalstjønna er svært merkbar og omfanget bør ikke økes. 
Tilførselsløypa har kraftige motbakker og terrenget sender støyen over mot 
skiløypa. Farten bør reduseres for å redusere støyulempene. 

Naturmangfold Enig i innstillingen: En av traseene bør fjernes for å redusere ulempene. 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypene likevel skal vedtas er vi enig i innstillingen. 
TD06N08 Svendalstjenna 
Friluftsliv Konsekvensverdi bør være -2: Skiløypa fra Høgda til Gammelvollstoggo/ 

Vardebu ligger like øst for Svendalstjenna og har regional tilstrømning. Dagens 
scootertrafikk langs Svendalstjønna er svært merkbar og omfanget bør ikke økes. 
Tilførselsløypa har kraftige motbakker og terrenget sender støyen over mot 
skiløypa. Farten bør reduseres for å redusere støyulempene. 

Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 
Sekundært: Dersom løypene likevel skal vedtas er vi uenig i innstillingen. Løypa 
bør ha konflikt –2. 

TD06N09 Grøtem Øvre/Svendalstjenna NV 
Friluftsliv Konsekvensverdi bør være -3: Viktig friluftslivsområde. Tilførselsløypa er i et 

åpent terreng like vest for Svendalstjønna og tett på skiløypa - delvis samme 
trase. Her skal det tilstrebes 450 meter avstand. Som nevnt ovenfor bærer 
motorstøyen langt i dette området og kjøring bør begrenses til østsiden av 
tjønna. Krysningspunktet mellom skiløypa og etablert scooterløype like nord for 
Svendalstjenna er svært uoversiktlig med bratte bakker og stor risiko for ulykker. 
Stedet bør ha redusert fart og fareskilting. Økt trafikk her er svært uønsket. 

 
Konklusjon Primært: Vi er imot samtlige tilførselsløyper og mener de ikke bør vedtas. 

Sekundært: Dersom løypene likevel skal vedtas er vi uenig i innstillingen. Løypa 
bør ha konflikt –3 og ikke vedtas. 

E01 Selbuskogen skisenter – Blisjimyra 
Naturmangfold Vi er spørrende til kommunen sin vurdering her og henstiller om at 

naturmangfold kartlegges. 
Konklusjon Enig i innstillingen. Løypa kan ikke vedtas pga. konflikt -3. 
E02 Merkesdalen-Tømmervollen 
Konklusjon Enig i innstillingen. Løypa kan ikke vedtas pga. konflikt -3. 
E03 Tømmervollen-Såmmårvollen 
Naturmangfold Konsekvensverdi bør være -3: Området er svært viktig for rovfugl. Området har 

biltrafikk sommerstid (etter klekking), men rovfugl er mer var for trafikk 
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vinterstid, - som kan medføre at de avbryter hekkingen. Vi henstiller om at 
naturmangfold kartlegges bedre. 

Konklusjon Uenig i innstillingen. Løypa bør ha konflikt -3 og ikke vedtas. 
E04 Såmmårvollen-Krokstaden 
Friluftsliv Konsekvensverdi bør være -2: Vil påvirke skiløypa nord for Stor-Ånvatnet veldig 

negativt. Terrenget består av åpen vannflate og høye heier rundt. Det vil gi en 
«gryte-effekt» på støyen. Sammen med forslaget om løype ut på vannet blir 
dette en kraftig reduksjon av turopplevelsen i dette området. Forslaget til led er 
lagt sammen med skiløypa like øst for vannet. Dette er uheldig løsning som bør 
endres. 

Naturmangfold Vi er spørrende til kommunen sin vurdering her og henstiller om at 
naturmangfold kartlegges ref. rovfugl, hekkeplass for sangsvane og artsrik myr. 

Konklusjon Uenig i innstillingen. Naturmangfoldet i området må først kartlegges og ny 
konsekvensanalyse utarbeides før traseen kan behandles. 

E05 Stor-Ånvatnet 
Friluftsliv Konsekvensverdi bør være -2: Vil påvirke skiløypa nord for Stor-Ånvatnet veldig 

negativt. Terrenget består av åpen vannflate og høye heier rundt. Det vil gi en 
«gryte-effekt» på støyen. Sammen med forslaget om løype ut på vannet blir 
dette en kraftig reduksjon av turopplevelsen i dette området. Forslaget til led er 
lagt sammen med skiløypa like øst for vannet. Dette er uheldig løsning som bør 
endres. 

Naturmangfold Vi er spørrende til kommunen sin vurdering her og henstiller om at 
naturmangfold kartlegges ref. rovfugl. 

Konklusjon Uenig i innstillingen. Naturmangfoldet i området må først kartlegges og ny 
konsekvensanalyse utarbeides før traseen kan behandles. 

E06 Børsjøen 
Naturmangfold Vi er spørrende til kommunen sin vurdering her og henstiller om at 

naturmangfold kartlegges ref. rovfugl i området. 
Konklusjon Uenig i innstillingen. Naturmangfoldet i området må først kartlegges og ny 

konsekvensanalyse utarbeides før traseen kan behandles. 
E07 Krokstaden-Vekta 
Friluftsliv Konsekvensverdi bør være -3: Vekta er hovedporten inn til Skarvan og Roltdalen 

nasjonalpark og startpunkt for turfolk som også skal inn i Selbuskogen skisenter 
sitt løypenett. Naturopplevelsen blir forringet med scooterløype fra samme sted. 
Stor sannsynlighet for parkeringsproblem pga. stor utfart hit. Avstandskrav 450 
meter ikke overholdt i dette viktige friluftslivsområdet 

Naturmangfold Konsekvensverdi bør være -3: Vi er enig i vurderingen, men henstiller samtidig 
om at naturmangfold kartlegges. 

Konklusjon Enig i innstillingen. Løypa kan ikke vedtas pga. konflikt -3. 
E08 Langsetmyran-Litjsjøen 
Naturmangfold Konsekvensverdi bør være -3: Området er svært viktig for rovfugl. Vi henstiller 

om at naturmangfold kartlegges bedre. 
Konklusjon Uenig i innstillingen. Løypa bør ha konflikt -3 og ikke vedtas. 
E09  Litjsjøen – Storsjøen 
Naturmangfold Konsekvensverdi bør være -3: Området er svært viktig for rovfugl. Området har 

biltrafikk sommerstid (etter klekking), men rovfugl er mer var for trafikk 
vinterstid, - som kan medføre at de avbryter hekkingen. Vi henstiller om at 
naturmangfold kartlegges bedre. 

Konklusjon Enig i innstillingen. Løypa bør ha konflikt -3 og ikke vedtas. 
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E10 Storsjøen-Innbygda 
Naturmangfold Konsekvensverdi bør være -3: Området er svært viktig for rovfugl. Området har 

biltrafikk sommerstid (etter klekking), men rovfugl er mer var for trafikk 
vinterstid, - som kan medføre at de avbryter hekkingen. Vi henstiller om at 
naturmangfold kartlegges bedre. 

Konklusjon Enig i innstillingen. Løypa bør ha konflikt -3 og ikke vedtas. 
E11 Litjsjøen 
Naturmangfold Konsekvensverdi bør være -3: Området er svært viktig for rovfugl. Vi henstiller 

om at naturmangfold kartlegges bedre 
Konklusjon Uenig i innstillingen. Løypa bør ha konflikt -3 og ikke vedtas. 
E12 Storsjøen 
Naturmangfold Konsekvensverdi bør være -3: Området er svært viktig for rovfugl. Vi henstiller 

om at naturmangfold kartlegges bedre 
Konklusjon Uenig i innstillingen. Løypa bør ha konflikt -3 og ikke vedtas. 
E13 Vekta - Stentjenna 
Friluftsliv Konsekvensverdi bør være -3: Vekta er hovedporten inn til Skarvan og Roltdalen 

nasjonalpark. Det er startpunktet for turistforeningens løyper til Kvitfjellhytta, 
Prestøyhytta og Schulzhytta. Turfolk i løypa Vekta-Kvitfjellhytta vil få 
naturopplevelsen dramatisk forringet. Scooterleden bør ikke ligge sammen med 
skiløypa pga. faren for personulykker. Avstandskrav 450 meter ikke overholdt i 
dette viktige friluftslivsområdet. Dersom løypa vedtas må den stenges på 
søndager slik at de to interessegruppene deler helgas to fridager mellom seg. 

 
Naturmangfold Konsekvensverdi bør være -3: Vi henstiller om at naturmangfold kartlegges. Det 

er flere indikasjoner på at området kan være artsrikt. 
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Konklusjon Uenig i innstillingen. Løypa bør ha konflikt -3 og ikke vedtas. 
Sekundært: Friluftsliv og naturmangfold må kartlegges. Løypa må være stengt 
på søndager. 

E14 Stentjenna – Gråvatnet 
Friluftsliv Konsekvensverdi bør være -3: Turfolk i løypa Vekta-Kvitfjellhytta vil få 

naturopplevelsen dramatisk forringet. Det er også risiko knyttet til måten løypa 
krysser skiløypa på flere steder. Ved Gråsjøen er det stor kollisjonsfare mellom 
scooter og skiløpere (mange på treningstur med svært høy fart i skisporet). 
Enveis løype til kommunegrensa ved Gråsjøen legger uheldig press på Stjørdal 
kommune. Vil gi trafikk i begge retninger og større belastning pga. blindløype. 
Avstandskrav 450 meter ikke overholdt i dette viktige friluftslivsområdet! 
Dersom løypa vedtas må den stenges på søndager slik at de to 
interessegruppene deler helgas to fridager mellom seg. 

Naturmangfold Konsekvensverdi bør være -3: Lite forstyrret område i dag hvor naturmangfold 
bør kartlegges først. Kalkrik grunn indikerer artsrikdom. 

Konklusjon Primært: Uenig i innstillingen. Løypa bør ha konflikt -3 og ikke vedtas. 
Sekundært: Friluftsliv og naturmangfold må kartlegges. Løypa må være stengt 
på søndager. 

 

 

Oppsummering 
Vårt primære standpunkt er at det av hensyn til naturmangfold og friluftsliv ikke bør vedtas flere 
nye snøscooterløyper i Selbu kommune. 

Dersom det likevel skal etableres nye scooterløyper i Selbu må det foretas oppdatert kartlegging 
av friluftsliv og naturmangfold slik at en kjenner konsekvensene bedre enn det som nå foreligger i 
saken. 

 

Kopi av denne uttalelsen sendes til: Fylkesmannen i Trøndelag (fmtlpost@fylkesmannen.no) og 
Trøndelag fylkeskommune (postmottak@trondelagfylke.no). 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Trøndelag ved 
 

Magne Vågsland    Emil Krokan 
(elektronsik godkjent)    (elektronsik godkjent) 
Leder      Leder 
Naturvernforbundet i Trøndelag  Norsk Ornitologisk Forening avd. Trøndelag 

 
Nina Pettersen     Frode Støre Bergrem 
(elektronsik godkjent)    (elektronsik godkjent) 
Daglig leder     Daglig leder 
Nord-Trøndelag Turistforening   Trondhjems Turistforening 
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Una Dahlen-Kvalvaag 
Koordinator og sekretær 
FNF Trøndelag 

 

 

 


