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Dette brevet sendes på vegne av: Naturvernforbundet i Trøndelag og Nord-Trøndelag 

Turistforening v. Skarven Turlag 

 
Rekreasjonsløyper Høylandet kommune 

 
Bakgrunn 
Underskriverne av dette brevet er alle opptatte av at aktivitet og virksomhet i naturen skal skje 

på naturens premisser. Vi er også opptatte av at lovverket som skal sikre at naturgrunnlaget og 

friluftslivsinteresser ivaretas skal etterleves.  

Våre innspill 

Foreslått løypetrasé er relativt kort og skjermet, og virker ikke å være i konflikt med store 

naturverdier. At kommunen har engasjert en feltornitolog for å gjøre kartlegging av leve- og 

hekkeområder for rovfugl er svært positivt. Det er også veldig positivt at reindrifta har 

medvirket aktivt i valg av trasé, og vi håper at åpning og stenging av løypene gjøres i tett 

dialog med reindrifta slik det foreslås i løypeforskriften. 

Det som ikke er så positivt er at kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder ikke er en del 

av saksforberedelsene. Dette er lovstridig, da motorferdsellovens §4a og 

motorferdselforskriftens §4a som begge lister opp utredningskravene i forbindelse med 

etablering av rekreasjonsløyper klart og tydelig understreker at dette skal være på plass som en 

del av et beslutningsgrunnlag i forkant av forslag om nye løypeforskrifter. Dette er svært viktig 

fordi prosessen med kartlegging og verdisetting av rekreasjonsløyper gjøres som en 

medvirkningsprosess med lokale og regionale friluftsinteressegrupper. Avgjørelsene får på 

denne måten mye større legitimitet. Spesielt for konfliktsaker, som tilfellet med snøskuterkjøring 

i utmark ofte kan være, er dette viktig.  

Vi vil derfor henstille til at arbeidet med fastsettelse av rekreasjonsløyper stilles i bero inntil en 

kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder er på plass. Det er viktig at rekkefølgekravet 

på disse prosessene overholdes for å sikre at kartet stemmer med terrenget og ikke omvendt.  
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Hvis kommunen ikke ferdigstiller kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder før foreslått 

løypeforskrift vedtas, vil vi vurdere å klage på det vedtaket. 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Trøndelag 

 

 

_____________________________  

Marius Nilsen 

Fylkeskoordinator 

FNF Trøndelag 

 

Forum for Natur og Friluftsliv Trøndelag  er et samarbeidsnettverk mellom 16 natur- og friluftsorganisasjoner i Trøndelag: 
FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, Norges Jeger- og 
Fiskerforbund i Nord-Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling 
Trøndelag, Syklistenes Landsforening, Trondhjems Turistforening, Nord-Trøndelag Turistforening, Trondheim 
Turmarsjforening, Trondheim kajakklubb, Bioveier i byen, 4H Trøndelag, Trøndelag krets av NSF, Røde Kors Nord-Trøndelag, 
Nord-Trøndelag orienteringskrets og Det norske hageselskap i Nord-Trøndelag 
 

 

  


