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I NNLEDNING

Holtålen Kommune ønsker å etablere Gauldalsløypa fra Ålen sentrum via Flya Parkering – Tverråbakkan,
Målåsetra Parkering – Gauldalen/Riasten – Tydal grense, og tilknytning løypenettet på Stugudalen i Ty-
dal kommune. Løypa kan danne grunnlaget for ei framtidig interkommunal rundløype sammen med
løypenettet i Tydal kommune. Gauldalsløypa er første del av kommunens løypenett for rekreasjonskjø-
ring med snøskuter. Kommunen ser et stort potensiale for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning
til løypene; utleie setre og hytte r, isfiske, parkering og bompenger, salg og service kjøretøy og utstyr,
mv. I tillegg vil et løypenett gi muligheter for ny næringsutvikling, turisme i flere varianter og nye vinter-
aktiviteter. Berørte grunneiere er positive til etablering av løypa.

Holt ålen kommune og Holtålen skuterklubb ønsker å utnytte mulighetene den reviderte forskrifta for
motorferdsel i utmarka av 2015 gir, via etablering av løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter.
Det er mange som har snøskuter som bor eller har tilknytning til kommunen . D ette vises igjennom an-
tallet dispensasjoner som gis pr år. I strekningen som denne utredningen omfatter er de t i siste periode
gitt 120 dispensasjoner, som kan gi 720 enkeltturer årlig. Snøskuterklubben har utarbeidet løypeforsla-
get til Gauld alsløypa i samråd med kommunen. Løypa i utmarka følger kjøretraseene som er brukt siden
60 - tallet, over innmarka er løypa lagt der avlingsskadene er minst – etter traktortraseene. Klubben har
utarbeidet forslag til kommunal forskrift og kjøreregler, samt i nnhenta samtlige grunneiertillatelser
skriftlig etter møte med berørte grunneiere – både innmark og utmark. A ntall dispensasjoner for kjøring
med snøskuter vil sannsynligvis reduseres når løypa er på plass. Det må gjennomføres tilstrekkelig antall
k ontroll er i løypenettet til at det meste av ukontrollert kjøring forsvinne r – jfr. andre kommuner der
løypenett er etablert.
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LOVHJEMMEL OG FORU TSETNINGER

Kommunenes hjemmel til å opprette snøscooterløyper er gitt i § 4a i Motorferdselloven og § 4a i Fo r-
skrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag , her i et utdrag:

... Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan fastsette
sn ø scooterløyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. Løypene s kal fastsettes i eget kart.
Løypene skal vises i kartet til kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi be-
stemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. Motorferdsel i snø-
scooterløypene er ikke tillatt etter 5. mai. I sentrale områder for kalving og flytting av rein skal
løypene være stengt om v å ren etter 25. april. § 9 unntatt første ledd første punktum gjelder til-
svarende. *

... Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villrei nom-
r å der. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terreng-
in n grep.

Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for fri-
luft s livet. Kommunen skal også ta hensyn til naturma ngfold, bolig - og hytteområder, landskap,
ku l turminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre.

Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen løypene vil ha for
friluftsliv og naturmangfold i influensområde t, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene
der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivs-
o m råder i kommunen.

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har sam-
ty k k et.

* § 9. (unntatt første ledd første punktum) .
Fylkesman nen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for
særskilte omr å der, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts - eller viltinteresser, eller
andre interesser som motorferdselloven skal ivareta.

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad fra
ko m mune eller enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og fylkes-
mannens enkeltvedtak kan påklages til Mi ljødirektoratet.

Det er altså en rekke krav og hensyn som skal ivaretas ved fastsetting av snøscooterløyper og som det er
gjort nærmere rede for i kapitlet som beskriver metode. Løypetrasèen som er utredet er foreslått av
Holtålen skuterklubb og utredet a v Plankontoret på vegne av Holtålen kommune. Det er gjort foreløpi-
ge skriftlige avtaler med berørte grunneiere. Endelige skriftlige avtaler vil bli inngått med grunneierne
etter vedtak i kommunestyret .
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Beskrivelse av forslaget til snøscooterløypetrasè
L øypebeskrivelse av traséen Flya/Målåsætra - Tydal grense
(Gauldalstraseen)

Løype traseen har to startpunkt . Som vist i kartutsnitt nr 1 er det nordligste startpunktet i Ålen sentrum
ved Graftåsvegen . Traseen krysser bekken Litjrena over brua ved gården R ønningen og går deretter
oppover dalsida opp mot Rensjøen. Når den har nådd 720 moh tar traseen av i retning Riastvegen og
kommer ned på Riastvegen og hovedløypa ved adkomstve g en til hytte med g. nr/b.nr 48/8. Det andre
startpunktet er ved Målåsætra . Traseen følger Ria s tvegen fra startpunktet.

Kartutsnitt 1 . S tartpunkt ved Ålen sentrum og Målåsetra

Ålen sentrum

Målåsætra
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Fra d er de to tilførselsløypene møtes følger traseen Riastvegen frem til der vegen til Bønåsen tar av (se
k artutsnitt 2 . )

Kartutsnitt 2 Traseen følger Riastveg en

Som vist i kartutsnitt 3 deler traseen seg i to og følger hver sin side av elva Gaula. Den nordligste traseen
følger Riastve g en helt til de to traseene møtes ved Engesvollen på nordsida av elva før den krysser Stor-
bekken og Gaula o g følger Gaula op p til Gaulhåen. Den sørligste traseen er anlagt for pga av at det er
enklere kjøreforhold her.

Kartutsnitt 3 Traseen deler deg i to fra innkjørsla til Bønåsen og samles igjen ved
Engesvollen. Traseen går videre opp til Gaulhåen

Målåsætra

Bønåsen

Bønåsen

Gaulhåen

Engesvollen
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Som vist i kartutsnitt nr 4 kommer d en ene traseen inn på Riastvegen igjen ved avkjøringa til Engesvoll-
vegen. Den andre traseen går over innsjøen Riasten og kommer inn på Riastvegen på nordsida av van-
net. Trase en følger da Riastvegen til den igjen deler seg ved Storøvlingen der den ene traseen går over
vannet og den andre følger vegen frem til Tydal grense.

Kartutsnitt 4 Traseen deler seg slik at en del følger Riastvegen og en del går over innsjøen Riasten.
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M ETODE

Her presenteres utredninger av virkninger for h vert tema (verdier og interesser ). Utredningen er basert
på kjente registreringer i kommunen, offentlige databaser, analyser, andre kjente opplysninger og faglig
skjønn . Plankontoret som har utført utredningen har ikke befart traseen , noe som naturlig nok begren-
ser de vurderingene som er gjort, særlig på detaljnivå i forhold til landskapshensyn og sikkerhet.

I tabellen som følger er det en oversikt over de krav og hensyn som er vurdert, i tråd med forskrift for
motorferdsel i utmark (i utdrag på s ide 5 ). Kriteriene for vurdering er hentet fra nettsiden:
« http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsette - snoskuterloyper/ »
hvor det er link til aktuelle veiledere.

Tema krav Kriterier for vurdering Kilder

Verneomr å-
der

S nøs cooterløype ne skal ikke berøre verneområder eller foreslåtte
verneområder .

Naturbasen.no

Reindrift S nøscooterløypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for
reindriften med særlig fokus på særverdiområder og min i mumsom-
råder . Med særverdiområd er menes flyttlei, kalvingsland samt om-
råder i og ved anlegg til merking, skil l ing og slakting. M i nimumsbei-
ter er det årstidsbeitet som begrenser distriktets reintall. Kommu-
nene skal spesielt ta hensyn til viktige vinterbeiteområder . Vinter-
beite 1 er de me st intensivt brukte vinterbeitene. Vinterbeite 2 er
tidlig benyttede og ofte lavereliggende vinterbeiter, som regel mind-
re intenst brukte.

Særverdiområder som sentrale luftingsområder (sommeren) og
brunstland (høsten) vil ikke bli berørt av snøscooterløy per og vil
dermed ikke bli vurdert.

Begrepsbruk iht. reindriftskart, kilden.skogoglandskap.no:
Vinterbeite 2 = Tidlig vinterland
Vinterbeite 1 = Senvinterland, inte n sivt brukt
Vårbeite 1 = Kalvings - og tidlig vårland

Kommunepl a-
nens arealdel,
hensynsson e for
reindrift
Kilden: sk o gog-
landskap.no

Terrengin n g-
rep

Snøscooterløypene skal ikke kreve terrenginngrep , som f.eks. pl a ne-
ring eller utgjøre synlige, permanente spor i barmarks sesongen .
Kvisting eller felling av enkelttre er ikke terrenginngrep. Kloppe r eller
enkle bruer kan også etableres av sikkerhetsmessige hensyn.

Analyser og fa g-
lig skjønn.
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Tema he n-
syn

Kriterier for v urder ing Kilder

Støy og
andre
ulemper
for friluft s-
liv , bolig -
og
hytteo m-
råder

Stillhet og ro er viktige kvaliteter ved frilu ftslivet. Fred og ro han d ler
både om fravær av plagsom støy og om den pos itive oppleve l sen av
stillhet. Hensyn til friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt når
snø scooter løyper skal planlegges og fastsettes. Det skal tas særlig
hensyn til stillhet o g ro i friluftsområder som er kartlagt som viktige
eller  svært viktig  for vinterfriluftsliv.

Utred ningene skal også ta hensyn til støybelastning der folk bor og
oppholder seg, ved boliger, hytter og annen bebyggelse.
D et er tatt utgangspunkt i i  Retningslinje for behandl ing av støy i
arealplanlegging (T - 1442/201 6 )  har MD. Det finnes ingen støygren-
ser for støykilden fornøyelseskjøring med snøskuter, grenseverdien
for motorsportbaner benyttes derfor. Støybildet i tilknytning til snø-
scooter traseene antas å være preget av gje ntakende enkelthendel-
ser. Dette innebærer at det er de e n kelte passeringene (av ett eller
flere kjøretøy samlet) som vil være utslagsgivende for støyekspone-
ringen til de berørte, og ikke gje n nomsnittet av aktiviteten over pe-
rioden. Det anbefales derfor mak sverdiene (L5AF) på støy som indi-
kator.

Holtålen kom-
m u ne: Kartleg-
ging og verdset-
ting av friluft s-
livsområder , jfr.
Miljødirektor a-
tets håndbok

Veileder MD:
Veiledning - støy
og planlegging
av skuterløyper
10.01.18

Retningslinje
for behandling
av støy i area l-
planlegging (T -
14 42/2012)
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Tabellen over viser beregnet minsteavstand utfra anbefalte grense-
verdier.

Dersom kommunen legger løypene utenfor minsteavstandene
trengs det ikke å gjøre nærmere vurderinger og utredninger knyttet
til støy. Dersom det konkrete traseforslaget ligger innenf or minste-
avstanden bør kommunen først og fremst vurdere om det er mulig å
legge om løypa. Dersom dette ikke er mulig vil det være behov for
nærmere vurdering av støy og konsekvensen av støy. Vurderingene
kan gjøres på to nivå:
a. Konkrete vurderinger av rekkevidden av støy opp mot viktige og
svært viktige friluftslivsområder og bolig - og hytteområder
b. Konkrete vurderinger av konsekvensene av støy for friluftslivet,
herunder innvirkningen på svært viktige og viktige friluftslivsområ-
der, samt opp mot bol ig - og hytteområder

Områdetype Beskrivelse Anbefalt
grenseverdi

Minsteav-
stand

1 Svært viktige
eller viktige fri-
luftslivsområder,
jf. verdsetting i
forbindelse med
kommunenes
kartlegging etter
veileder M98 -
2013.

L5AF40dB 450

2 Boli ger, hytter og
annen støyføl-
som bebyggelse

L5AF60dB 60

3 Områder langs
eksisterende
støykilder som
ve g , bane mv.
der det allerede
er trafikk av et
betydelig om-
fang

Ingen grense-
verdi

Avstand fra
eksisterende
støykilde bør
ikke overskri-
de 30 - 50
meter.

Natu r-
mangfold

I hvilken grad vil snøscooterløypene påvirke regionale - og nasj o nalt
viktige naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder? Vil løypene berøre
viktige hekkeplasser, hi, spillplasser eller liknende slik at det er fare
for at hekking mv oppgis, eller gjennom særlig sårbare eller truede

Naturbasen.no,
gisl ink.no samt
Artsdataba n-
ken.no
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botaniske forekomster der skader på vegetasjon eller mar k dekke
kan oppstå ved lite snødekke? Vurderingene gjøres etter de miljø-
rettslige prinsippene i kapittel II i naturmangfoldloven.

Fylkesmannen i
Sør - Trøndelag

Landskap Traseene bør ikke legges eksponert i landskapet, men dette må også
avveies opp mot sikkerhetsmessige hensyn til ras - og skredf a re.

Analyser og
faglig skjønn

Kulturmi n-
ner og kul-
turmiljø

I hvilken grad tiltaket påvirker kjente kulturminner og kulturmiljø?
Det er vurdert også verneverdige bygninger (Sefrak - registrert), men
disse berøres ikke negativt av scooter løyper. Traseene foru t setter
også ingen terrenginngrep, og går over frossen, snøde kt mark, som
skåner eventuelle ukjente funn.

Riksantikvarens
database:
Askeladden
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Sikkerhet
for de som
kjører og
andre

En skal unngå skredutsatte områder og terreng brattere enn 30 gra-
der, hvor de fleste snøskred utløses. Snøskred kan starte i te r reng
mellom 25 - 30 grader ved ugunstige vær - og stabilitetsfo r hold. Med
«skredutsatte områder» menes utløpsområder, dvs. o m råder som
kan nås av snøskred . Dersom løyper unntaksvis legges slik at de krys-
ser steder som kan være skredutsatte under særlig ustabile f orhold,
kan det være behov for å overvåke og varsle, stenge, skilte eller ved
å gi generelle advarsler. Det må også tas hensyn til andre lokale for-
hold, som brattheng og kløfter, usikker is, vertikal - og horisontal
kurvatur, siktforhold, værforhold og påkj ø ringsfarlige objekter.
Terreng - Brattheng, kløfter o.l.
Løypetraseene forutsettes lagt utenom terrengformasjoner som kan
bidra til velt, utforkjøringer eller at fører på annen måte mister kon-
trollen over snøscooteren. Ettersom denne utredningen er b a ser t på
løypeforslag vist på kart, og det ikke er gjennomført bef a ring, må
slike forhold klareres på annen måte.
Usikker is
Åpning og stenging av løypestrekninger over islagte vassdrag må
være basert på feltobservasjoner i fra år til år. Dette må være basert
på istykkelse, strømforhold, værforhold ved islegging o.l.
Sikt - og værforhold
Et risikomoment er løypestrekninger som går over snaufjell og an d re
områder som er spesielt utsatt for vær og vind. I utgangspunktet bør
det unngås lengre strekninger i snaufjellet av sik kerhetshensyn.
Eventuelt bør merking av utsatte løypestrekninger skje med kort
mellomrom mellom løypestikkene, som i tillegg bør ha en form for
refleks.
Snøskredfare
Vurderinger av snøskredfare er gjort for de løypene som går gje n-
nom områder hvor det e r påvist bratt terreng som kan være utsatt
for snøskred.

Skrednett.no
Bratthetskart,
nve.no

Det er gjort en skalering av konsekvens/verdi og omfang som følger arbeidsmetodikk for konsekven s-
vurderinger beskrevet i Miljøverndepartementets veileder konsek vensutredning av kommuneplan. Hvor
store virkninger hvert løypeforslag er vurdert å ha for hvert tema er markert med fargekoder, som vist
under:

Betydning av farger for konsekvens/verdi og omfang:

Ingen/ små negative virkninger

Middels negative virkning er
Store negative virkninger
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Hvert løypeforslag er oppsummert med en samlet vurdering. Det er også vurdert eventuelle avbøte n de
tiltak. Dette vil kunne legge premisser for utforming av bestemmelser om bruk av løypene.

U TREDNIN G AV VI RKNIN G AV FORSLAG ET TI L SNØSCOOTERLØYPE R

Status i Kommu-
neplanens
arealdel

Arealformål: L andbruks - , Natur - , og F riluftsformål, samt Reindrift (LNFR)
Hensynssone: Sone med angitte særlige hensyn – hensyn reindrift

Lengde 30 km lengde hovedstrekning med 8,7 km tilførse lsløyper

Høyde F ra 380 moh . til 8 6 0 moh., 480 meter høydeforskjell

Løypetraseen er foreslått med en bredde på 5 meter

TEMA Forklaring (kunnskapsgrunnlag) og vurdering
Verneområder Tiltaket berører ingen verneområder eller foreslåtte verneområder.

Reindrift Skuterløypetraséen går gjennom Gåebrien sitje/ Riast/Hylling reinbeitedistrikt.

Store deler av traseen ligger innenfor hensynssone reindrift i kommuneplanens areal-
del.
Ca . 12 km av skuterløypa går igjennom vinterbeite II (tidlig vinterland) og 22 km av
scooterløypa går gjennom vårbeite I . Trasèforslaget krysser flere trekk - og flytteleier

Tiltaket gjør at en får tilgang til et område som vanligvis har vinterstengt
R ein beitedistriktet Riast - H ylling bruker Femunden som hovedbeite vinterstid , fra
årsskiftet frem til april. Vinterbeite i området er så marginalt at både vinterbeite 1 og
2 er minimumsfaktorer for reindrifta. ( Plankontoret,2017 Kunnskapsgrunnlag - fritids-
boliger og reindrift i kommunene: Holtålen, Selbu, Tydal, Røros )

Skutertrase en krysser et oppsamlingsområde.

Kart som viser viktige områder i og ved traseen ligger som vedlegg

Vurdering:
De negative konsekvensene scooterløy petraseen har på viktige områder med reindrif-
ten avbøtes med bestemmelser i forskrift for snøscooterløype r for fornøyelseskjøring i
Holtålen kommune. Det er av hensyn til reindrifta satt at løypene kan stenges om
våren etter 25. april i sentrale områder for kalving og flytting av tamrein som det i
dette tilfelle t gjelder store deler av løypetraseen. Løypenett et skal tidligst åpne 1 de-
sember og senest stenges 5.mai. Vinterbeitet i område t er av typen tidlig vinterland.
Dette er mindre intensivt brukt enn senvinterland som ligger i Femunden for de rein-
eierne som er i reinbeitedistriktet rundt sco o tertraseen . De neg ative konsekvensene
scootertraseen har på vinterbeitet i området vurderes derfor til å være nokså små selv
om både vinterbeite 1 og 2 regnes som minimumsbeiter i området . Eventuelle negati-
ve konsekvenser for vinterbeitet avbøtes ved at det i f orskrift for snøscooterløyper for
fornøyelseskjøring i Holtålen kommune gi s anledning til at løypenettet kan stenges
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med umiddelbar virkning dersom det er nødvendig. Med bakgrunn i de avbøtende
tiltakene som foreslås i forskrifta , vurderes reindriftas interesser i områ det til å være
ivaretatt. F astsetting av en fast løypetrase med regler f or bruk av traseen gir mer for-
utsigbarhet for reindrifta enn det har vært med mange dispensasjoner i området som i
mindre grad har kunnet kontrolleres.

Terrenginngr ep Opprettelse av snøscooterløypen medfører ingen terrenginngrep .

U lemper for
friluftsliv

Løypeforslaget berører så vidt et svært viktig friluftsområde i Rendalen, i dette områ-
det er det opparbeidet ski løyper . Tilkomstløypa fra Målåsætra til Tverråba kkan går i et
område som er mye brukt av småbarnsfamilier på vi n terstid.

Kart som viser viktige områder for friluftsliv langs traseen ligger som vedlegg

Vurdering:
Ved å redusere farten i området der det er områder som er mye brukt til friluftsliv om
vi nteren reduserer man konflikten mellom ulike brukere av området . Det er planlagt å
legge opp til at det kjøres opp skispor parallelt med scootertraseen i områder som er
mye brukt til skigåing. Total løypebredde blir da 8 meter med e t sk ille mellom ski og
scooterspor. F arts grensen vil her være 20 km/t.

Naturmangfold Det er registrert mange naturtypelokaliteter langs løypetraseen .
Traseen berører naturtypelokaliteten e:

• Indre Gauldal: Øst for Tjønnvollåsen dette er en rikmyrslokalit et av B (viktig)
verdi. Det er ikke registrert rødlistearter innenfor området, men området har
potensiale for å inneha rødlistearter tilknytta naturtypen og myrrøyksopp
(nær trua art) er blitt funnet i nærheten

• Indre Gauldal: Litjgaula , dette er en lokalt v iktig C rikmyrslokalitet med obser-
vasjon av dobbeltbekkasin NT

• Indre Gauldal: Ved Melivollen lokalt viktig C med observasjon av dobbeltbek-
kasin NT

I tillegg er det en del naturtypelokaliteter som kan bli berørt av rasteplasser langs tra-
seen , som kan legges til 30 m fra traseen

Deler av skuterl øypa går igjennom en INON sone 1 - 3 km fra tekniske inngrep . Skuter-
løyper er ikke med i lista over inngrep som fører til bortfall av INON, men for sensitive
arter vil støy i et ellers stille område ha stor betydning. Det er ikke kartlagt noen sensi-
tive arte r innenfor området der løypetrasèforslaget går. Det er imidlertid usikkerhet i
forhold til hvor godt k unnskapsgrunnlag som finnes i området med tanke på tidlig
h ekkende rovfugler/ugler og det vil derfor bli foretatt en ornitologisk undersøkelse av
området.

K art som viser viktige områder for naturmangfold ligger som vedlegg
Det er registreringer av arter av nasjonal forvaltnings int eresse langs skutertraseen.
Dette er Veitiriltunge, Ørekyt og Myrøyentrøst. Disse artene blir ikke n e g ativt påvirka
av at det legge s en skutertrase forbi deres leveområde.
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Vurdering :
Det er kartlagt mange naturtypeloakiteter i nærheten av traseen og som blir direkte
berørt av traseen. Det er imidlertid liten sannsynlighet for at artsmangfoldet blir redu-
sert pga etablering av skuter løypa da de registrerte artene er gjemt under snøen når
traseen er i bruk og vil ikke påvirkes av skuterkjøring. Det kan være viktig å stanse
kjøringen utpå vårparten for å redusere risiko for isbrann ved tynt snødekke. Det vil
bli utført en ornitologisk undersøkel se av området . D ersom det gjøres funn at tidlig-
hekkende rovfugler/ugler i området må det gjøres en ny vurdering av dette.

Støy og andre
ulemper for fri-
luft s liv, bolig - og
hytteo m råder

Det er 8 boliger , 14 fritidsboliger, 19 setre innen minsteavstande n på 60 meter

Deler av et svært viktig friluftsområde (Grønfjellet - Svennuken - Rennsjøen - Holdsjøen)
ligger mindre enn 450 meter fra skuterløypetraseen , som er minsteavstanden.

Støykart ligger vedlagt

Vurdering :
Det er flere boliger , fritidsboliger og se tre som ligger innenfor minsteavstanden på 60
meter. D ette gjelder områder langs eksisterende veg, men ettersom vegen er vinter-
stengt er støy fra snøskuter den eneste støykilden i området på vinterstid. Dette er en
trase som har vært brukt til dispensasjo ns kjøring i lang tid og hytteeiere og boligeiere
er derfor vant med støy fra skuter langs denne traseen. Konsekvensene a v støy fra
scooterløypa til hytter og boliger vil være redusert i forhold til dagens situasjon med
mange dispensasjoner. Avbøtende tiltak for hytter og boliger som ligger innenfor rød
støysone er å ha 20 km/t som fartsgrense på traseen for å redusere støy. Ved 20 km/t
må en så nærme som 20 meter for å komme innenfor grenseverd ien L5AF for st øyøm-
fint lige bygg.

I forhold til støy inn i det svært viktige friluftsområdet (Grønfjellet - Svennuken -
Rennsjøen - Holdsjøen) er dette i ytterkanten av friluftsområdet og kommer ikke i be-
røring med skiløypa som kjøres opp i området. Skutertra seen vil ikke påvirke følelsen
av å være i uberørt natur i de indre områdene innenfor friluftsområdet. Terrenget i
området er slakt med lite vegetasjon. Lyden vil derfor kunne bære godt i området men
vil ikke være f orstyrrende for de indre delene av frilufts området . Konsekvensen av
støy for friluftslivet i området vil være små.
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Landskap Der t raséen går i langs en eksisterende vegtrase er eksponeringen liten . Men den
nordligste tilførselsløypa ( kartutsnitt 1 ) samt den delen av traseen som går på sørsida
a v elva ( kart utsnitt 4) vil være nokså godt synlig i terrenget da de ligger i dalsiden.

Kulturminner og
kulturmiljø

Skuter løype traseen kommer ikke i konflikt med kulturminner eller kulturmiljøer langs
traseen. Det er flere kulturminner i nærhet av trase en, men disse b lir ikke påvirke t av
snøskuterløypetrasèen. I kommuneplanens arealdel e r det hensynssone kulturmiljø
langs deler av traseen. Denne hensynssonen omfatter ei setergrend og vil ikke få ne-
gative konsekvenser av scootertraseen.

Sikkerhet for de
som kjører og
andre

Det er ikke kartlagt skredfareområder langs traseen. Skutertraseen krysser elva en del
ganger samt flere mindre bekker. Det kreves at man følger med på vær og føreforhold
slik at disse krysningene kan skje på en forsvarlig måte . Løypa skal stenges dersom
forholdene ikke er tilfredsstillende med tanke på sikkerhet.
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SAMLET VURDERI N G AV VIRKNI N GER OG AN BEFA LIN G

Trasèforslaget går delvis langs Riastvegen som er en sommeråpen bilveg mellom Holtålen og Tydal. Tra-
seen berører ik ke verneområder eller kulturminner. Det er gjort en del kartlegginger av naturtyper
langs traseen men , legging av traseen vil ikke medføre noe terreng inngrep og traseen vil derfor ikke
medføre tap av biologisk mangfold . Det er registrert en del forekomste r av arter av nasjonal forvalt-
ningsinteresse. Traseforslaget er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens prinsipper for offentlig be-
slutningstaking §§8 til 12 og det vurderes at §8 kunnskapssgrunnlaget med tanke på ornitologi er noe
mangelfullt. Det må gj øres en ornitologisk kartlegging i området før forslaget legges ut på høring. For-
utenom dette vurderes §§9.12 til å være ivaretatt.

Skutertraseen berører særverdiområder og minimumsbeiter , men konflikt med disse avbøtes i stor grad
av motorferdsellovens bestemmelse motorferdsel i snøscooterløypene ikke er tillatt etter 5. mai.

Langs enkelte deler av løypa ligger bolig og fritidsbebyggelse innenfor minsteavstanden på 60 meter .
Støybelastningen reduseres ved at fartsgrensen settes til 20 km/t i områder de r traseen går 60 m eller
nærmere fra hus/hyttebebyggelse.

Det må foretas en vurdering i samråd med reindriftsforvaltningen/næringa og vurderes om kunnskaps-
grunnlaget med tanke på ornitologi er tilstrekkelig for det gjøres en endelig vurd eri ng og anbefali ng av
traseforslaget.
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