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INNLEDNING
HoltålenKommuneønskerå etablere Gauldalsløypafra Ålen sentrum via FlyaParkering– Tverråbakkan,
MålåsetraParkering– Gauldalen/Riasten
– Tydalgrense,og tilknytning løypenettet på Stugudaleni Tydal kommune.Løypakan dannegrunnlagetfor ei framtidig interkommunalrundløypesammenmed
løypenettet i Tydalkommune.Gauldalsløypaer første del av kommunensløypenett for rekreasjonskjøring med snøskuter.Kommunenser et stort potensialefor utvikling av næringsvirksomheti tilknytning
til løypene;utleie setre og hytter, isfiske,parkeringog bompenger,salgog servicekjøretøyog utstyr,
mv. I tillegg vil et løypenett gi muligheterfor ny næringsutvikling,turisme i flere varianter og nye vinteraktiviteter. Berørtegrunneiereer positive til etableringav løypa.

Holtålen kommuneog Holtålenskuterklubbønskerå utnytte muligheteneden reviderte forskrifta for
motorferdseli utmarka av 2015 gir, via etableringav løyperfor rekreasjonskjøringmed snøskuter.
Det er mangesom har snøskutersom bor eller har tilknytning til kommunen. Dette visesigjennomantallet dispensasjonersom gis pr år. I strekningensom denneutredningenomfatter er det i sisteperiode
gitt 120 dispensasjoner,som kan gi 720 enkeltturer årlig. Snøskuterklubbenhar utarbeidet løypeforslaget til Gauldalsløypai samrådmed kommunen.Løypai utmarka følger kjøretraseenesom er brukt siden
60-tallet, over innmarkaer løypalagt der avlingsskadene
er minst – etter traktortraseene.Klubbenhar
utarbeidet forslagtil kommunalforskrift og kjøreregler,samt innhenta samtligegrunneiertillatelser
skriftlig etter møte med berørte grunneiere– både innmarkog utmark. Antall dispensasjonerfor kjøring
med snøskutervil sannsynligvisreduseresnår løypaer på plass.Det må gjennomførestilstrekkeligantall
kontroller i løypenettet til at det mesteav ukontrollert kjøring forsvinner – jfr. andre kommunerder
løypenett er etablert.
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LOVHJEMMEL
OGFORUTSETNINGER
Kommuneneshjemmel til å opprette snøscooterløyperer gitt i § 4a i Motorferdsellovenog § 4a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyeri utmark og på islagtevassdrag
, her i et utdrag:
... Kommunestyreteller annet folkevalgt organ som kommunestyretbestemmer,kan fastsette
snøscooterløyperfor kjøring med snøscooterpå vinterføre.Løypeneskal fastsettesi eget kart.
Løypeneskal visesi kartet til kommuneplanensarealdel.Kommunestyretskal i forskrift gi bestemmelserom brukenav løypene,herunderom kjørefart og kjøretider.Motorferdseli snøscooterløypeneer ikke tillatt etter 5. mai. I sentraleområderfor kalvingog flytting av rein skal
løypeneværestengt om våren etter 25. april. § 9 unntatt første ledd første punktumgjeldertilsvarende.*
... Løypeneskal ikke leggesi verneområder,foreslåtte verneområdereller nasjonalevillreinområder. Løypeneskal ikke væretil vesentligskadeeller ulempefor reindriften eller kreveterrenginngrep.
Vedfastsettingav løypeneskal kommunenta særskilthensyntil støy og andre ulemperfor friluft slivet. Kommunenskal ogsåta hensyntil naturmangfold, bolig- og hytteområder,landskap,
kulturminner og kulturmiljø og sikkerhetenfor de somkjører og andre.
Førkommunensenderforslagettil løyperpå høringskal den utrede virkningenløypenevil ha for
friluftsliv og naturmangfoldi influensområde
t, samt kartleggeog verdsettefriluftslivsområdene
der løypeneplanleggesog vurderebetydningenav disseområdeneopp mot øvrigefriluftslivsområder i kommunen.
Kommunenkan ikke treffe vedtakom snøscooterløype
over en eiendomfør grunneierhar samtykket.
* § 9.(unntatt første ledd første punktum).
Fylkesman
nen kan bestemmeat forbudet skal gjeldeandre tidsrom, for hele kommuneneller for
særskilteområder, når det ansesnødvendigfor å ivareta reindrifts- eller viltinteresser,eller
andre interessersom motorferdsellovenskal ivareta.
Fylkesmannenkan gjøre unntak fra forbudet i spesielletilfeller, etter begrunnetsøknadfra
kommuneeller enkeltperson.Søknadfra enkeltpersonsendesgjennomkommunen,og fylkesmannensenkeltvedtakkan påklagestil Mi ljødirektoratet.
Det er altsåen rekkekrav og hensynsom skalivaretasved fastsettingav snøscooterløyperog som det er
gjort nærmererede for i kapitlet som beskrivermetode. Løypetrasèensom er utredet er foreslått av
Holtålenskuterklubbog utredet av Plankontoretpå vegneav Holtålenkommune. Det er gjort foreløpige skriftlige avtaler med berørte grunneiere.Endeligeskriftlige avtaler vil bli inngått med grunneierne
etter vedtak i kommunestyret.
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Beskrivelseav forslaget til snøscooterløypetrasè
Løypebeskrivelse
av traséenFlya/Målåsætra- Tydalgrense
(Gauldalstraseen)
Løypetraseenhar to startpunkt. Somvist i kartutsnitt nr 1 er det nordligstestartpunktet i Ålen sentrum
ved Graftåsvegen
. TraseenkrysserbekkenLitjrenaover brua ved gårdenRønningenog går deretter
oppover dalsidaopp mot Rensjøen.Når den har nådd 720 moh tar traseenav i retning Riastvegenog
kommer ned på Riastvegenog hovedløypaved adkomstvegen til hytte med g. nr/b.nr 48/8. Det andre
startpunktet er ved Målåsætra. Traseenfølger Riastvegenfra startpunktet.

Ålen sentrum

Målåsætra

Kartutsnitt 1. Startpunkt ved Ålensentrumog Målåsetra
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Frader de to tilførselsløypenemøtesfølger traseenRiastvegenfrem til der vegentil Bønåsentar av (se
kartutsnitt 2.)

Målåsætra
Bønåsen

Kartutsnitt 2 Traseenfølger Riastvegen
Somvist i kartutsnitt 3 deler traseensegi to og følger hver sin side av elva Gaula.Den nordligstetraseen
følger Riastvegen helt til de to traseenemøtesved Engesvollenpå nordsidaav elva før den krysserStorbekkenog Gaulaog følger Gaulaopp til Gaulhåen.Densørligstetraseener anlagtfor pga av at det er
enklerekjøreforholdher.

Gaulhåen

Engesvollen

Bønåsen

Kartutsnitt 3 Traseendeler deg i to fra innkjørslatil Bønåsenog samlesigjen ved
Engesvollen.Traseengår videreopp til Gaulhåen
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Somvist i kartutsnitt nr 4 kommer den ene traseeninn på Riastvegenigjen ved avkjøringatil Engesvollvegen.Den andre traseengår over innsjøenRiasten og kommer inn på Riastvegenpå nordsidaav vannet. Traseen følger da Riastvegentil den igjen deler segved Storøvlingender den ene traseengår over
vannet og den andre følger vegenfrem til Tydalgrense.

Kartutsnitt 4 Traseendelersegslik at en del følger Riastvegenog en del går over innsjøenRiasten.
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M ETODE
Her presenteresutredningerav virkningerfor hvert tema (verdier og interesser). Utredningener basert
på kjente registreringeri kommunen,offentlige databaser,analyser,andre kjente opplysningerog faglig
skjønn. Plankontoretsom har utført utredningenhar ikke befart traseen, noe som naturlig nok begrenser de vurderingenesom er gjort, særligpå detaljnivåi forhold til landskapshensyn
og sikkerhet.
I tabellen som følger er det en oversiktover de krav og hensynsom er vurdert, i tråd med forskrift for
motorferdseli utmark (i utdrag på side 5). Kriterienefor vurderinger hentet fra nettsiden:
«http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsette
-snoskuterloyper/
»
hvor det er link til aktuelleveiledere.

Temakrav
Verneområder

Kriterier for vurdering
Snøscooterløypene skalikke berøreverneområdereller foreslåtte
verneområder.

Kilder
Naturbasen.no

Reindrift

Snøscooterløypeneskalikke væretil vesentligskadeeller ulempe for
reindriften med særligfokus på særverdiområderog minimumsområder. Med særverdiområder menesflyttlei, kalvingslandsamt områder i og ved anleggtil merking,skilling og slakting.M inimumsbeiter er det årstidsbeitetsom begrenserdistriktets reintall. Kommunene skalspesieltta hensyntil viktige vinterbeiteområder. Vinterbeite 1 er de mest intensivt brukte vinterbeitene.Vinterbeite 2 er
tidlig benyttedeog ofte lavereliggendevinterbeiter, som regel mindre intenst brukte.

Kommuneplanensarealdel,
hensynsson
e for
reindrift
Kilden:skogoglandskap.no

Særverdiområdersom sentraleluftingsområder(sommeren)og
brunstland(høsten)vil ikke bli berørt av snøscooterløy
per og vil
dermed ikke bli vurdert.
Begrepsbrukiht. reindriftskart, kilden.skogoglandskap.no:
Vinterbeite 2 = Tidligvinterland
Vinterbeite 1 = Senvinterland,intensivt brukt
Vårbeite1 = Kalvings- og tidlig vårland
Terrenginng- Snøscooterløypene
skalikke kreveterrenginngrep, som f.eks.plane- Analyserog fagrep
ring eller utgjøre synlige,permanentespor i barmarkssesongen
.
lig skjønn.
Kvistingeller felling av enkelttre er ikke terrenginngrep.Klopper eller
enkle bruer kan ogsåetableresav sikkerhetsmessige
hensyn.

9

Temahensyn
Støyog
andre
ulemper
for friluft sliv, boligog
hytteområder

Kriterier for vurdering

Kilder

Stillhet og ro er viktige kvaliteter ved friluftslivet. Fredog ro handler
bådeom fravær av plagsomstøy og om den positive opplevelsenav
stillhet. Hensyntil friluftslivet skaltilleggesspesieltstor vekt når
snøscooterløyper skalplanleggesog fastsettes.Det skaltas særlig
hensyntil stillhet og ro i friluftsområdersom er kartlagt som viktige
eller sværtviktig for vinterfriluftsliv.

Holtålenkommune: Kartlegging og verdsetting av friluft slivsområder, jfr.
Miljødirektoratets håndbok

Utredningeneskalogsåta hensyntil støybelastningder folk bor og
oppholderseg,ved boliger,hytter og annenbebyggelse.
Det er tatt utgangspunkti i Retningslinjefor behandling av støy i
arealplanlegging(T-1442/2016) har MD. Det finnesingen støygrenser for støykildenfornøyelseskjøringmed snøskuter,grenseverdien
for motorsportbanerbenyttesderfor. Støybildeti tilknytning til snøscootertraseeneantaså værepreget av gjentakendeenkelthendelser. Dette innebærerat det er de enkelte passeringene(av ett eller
flere kjøretøysamlet)som vil væreutslagsgivendefor støyeksponeringen til de berørte, og ikke gjennomsnittet av aktiviteten over perioden. Det anbefalesderfor maksverdiene(L5AF)på støy som indikator.

VeilederMD:
Veiledning- støy
og planlegging
av skuterløyper
10.01.18
Retningslinje
for behandling
av støy i arealplanlegging(T1442/2012)
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Områdetype

Beskrivelse

1

Sværtviktige
eller viktige friluftslivsområder,
jf. verdsettingi
forbindelsemed
kommunenes
kartleggingetter
veilederM982013.
Boliger, hytter og L5AF60dB
annenstøyfølsom bebyggelse
Områderlangs
Ingengrenseeksisterende
verdi
støykildersom
veg, banemv.
der det allerede
er trafikk av et
betydeligomfang

2

3

Anbefalt
grenseverdi
L5AF40dB

Minsteavstand
450

60

Avstandfra
eksisterende
støykildebør
ikke overskride 30-50
meter.

Tabellenover viser beregnetminsteavstandutfra anbefaltegrenseverdier.
Dersomkommunenleggerløypeneutenfor minsteavstandene
trengs det ikke å gjøre nærmerevurderingerog utredningerknyttet
til støy.Dersomdet konkrete traseforslagetligger innenfor minsteavstandenbør kommunenførst og fremst vurdere om det er mulig å
leggeom løypa.Dersomdette ikke er mulig vil det være behovfor
nærmerevurderingav støy og konsekvensenav støy.Vurderingene
kan gjørespå to nivå:
a. Konkretevurderingerav rekkeviddenav støy opp mot viktige og
svært viktige friluftslivsområderog bolig- og hytteområder
b. Konkretevurderingerav konsekvenseneav støy for friluftslivet,
herunder innvirkningenpå svært viktige og viktige friluftslivsområder, samt opp mot bolig- og hytteområder
Naturmangfold

I hvilken gradvil snøscooterløypene
påvirkeregionale- og nasjonalt
viktige naturtyper, vilt og inngrepsfrieområder?Vil løypeneberøre
viktige hekkeplasser,hi, spillplassereller liknendeslik at det er fare
for at hekkingmv oppgis,eller gjennomsærligsårbareeller truede

Naturbasen.no,
gislink.no samt
Artsdatabanken.no
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Landskap
Kulturminner og kulturmiljø

botaniskeforekomsterder skaderpå vegetasjoneller markdekke
kan oppståved lite snødekke?Vurderingenegjøresetter de miljørettslige prinsippenei kapittel II i naturmangfoldloven.

Fylkesmanneni
Sør-Trøndelag

Traseenebør ikke leggeseksponerti landskapet,men dette må også
avveiesopp mot sikkerhetsmessige
hensyntil ras- og skredfare.
I hvilken gradtiltaket påvirkerkjente kulturminner og kulturmiljø?
Det er vurdert ogsåverneverdigebygninger(Sefrak-registrert),men
disseberøresikke negativt av scooterløyper.Traseeneforut setter
ogsåingenterrenginngrep,og går over frossen,snødekt mark, som
skånereventuelleukjente funn.

Analyserog
fagligskjønn
Riksantikvarens
database:
Askeladden
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Sikkerhet
for de som
kjører og
andre

Enskalunngåskredutsatteområderog terreng brattere enn 30 gra- Skrednett.no
der, hvor de fleste snøskredutløses.Snøskredkan starte i terreng
Bratthetskart,
mellom 25-30 graderved ugunstigevær- og stabilitetsforhold. Med
nve.no
«skredutsatteområder»menesutløpsområder,dvs.områder som
kan nåsav snøskred. Dersomløyper unntaksvisleggesslik at de krysser steder som kan være skredutsatteunder særligustabileforhold,
kan det være behovfor å overvåkeog varsle,stenge,skilte eller ved
å gi generelleadvarsler.Det må ogsåtas hensyntil andre lokaleforhold, som brattheng og kløfter, usikkeris, vertikal- og horisontal
kurvatur, siktforhold, værforholdog påkjøringsfarligeobjekter.
Terreng- Brattheng,kløfter o.l.
Løypetraseeneforutsettes lagt utenom terrengformasjonersom kan
bidra til velt, utforkjøringereller at fører på annenmåte mister kontrollen over snøscooteren.Ettersomdenneutredningener basert på
løypeforslagvist på kart, og det ikke er gjennomførtbefaring, må
slikeforhold klarerespå annenmåte.
Usikkeris
Åpningog stengingav løypestrekningerover islagtevassdragmå
være basertpå feltobservasjoneri fra år til år. Dette må være basert
på istykkelse,strømforhold,værforholdved isleggingo.l.
Sikt- og værforhold
Et risikomomenter løypestrekningersom går over snaufjellog andre
områdersom er spesieltutsatt for vær og vind. I utgangspunktetbør
det unngåslengrestrekningeri snaufjelletav sikkerhetshensyn.
Eventueltbør merkingav utsatte løypestrekningerskjemed kort
mellomrom mellom løypestikkene,som i tillegg bør ha en form for
refleks.
Snøskredfare
Vurderingerav snøskredfareer gjort for de løypenesom går gjennom områder hvor det er påvistbratt terreng som kan være utsatt
for snøskred.

Det er gjort en skaleringav konsekvens/verdiog omfangsom følger arbeidsmetodikkfor konsekvensvurderingerbeskreveti Miljøverndepartementetsveilederkonsekvensutredningav kommuneplan.Hvor
store virkningerhvert løypeforslager vurdert å ha for hvert tema er markert med fargekoder,som vist
under:
Betydningav farger for konsekvens/verdiog omfang:
Ingen/smånegativevirkninger
Middels negativevirkninger
Storenegativevirkninger
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Hvert løypeforslager oppsummertmed en samletvurdering.Det er ogsåvurdert eventuelleavbøtende
tiltak. Dette vil kunne leggepremisserfor utforming av bestemmelserom bruk av løypene.

UTREDNIN
G AV VIRKNING AV FORSLAG
ETTIL SNØSCOOTERLØYPE
R

Statusi Kommu- Arealformål:Landbruks-, Natur-, og Friluftsformål, samt Reindrift (LNFR)
neplanens
Hensynssone:
Sonemed angitte særligehensyn– hensynreindrift
arealdel
Lengde
30 km lengdehovedstrekningmed 8,7 km tilførselsløyper
Høyde
Fra 380 moh. til 860 moh., 480 meter høydeforskjell
Løypetraseener foreslått med en bredde på 5 meter
TEMA
Verneområder

Forklaring(kunnskapsgrunnlag)
og vurdering
Tiltaket berører ingenverneområdereller foreslåtte verneområder.

Reindrift

Skuterløypetraséen
går gjennomGåebriensitje/ Riast/Hyllingreinbeitedistrikt.
Storedeler av traseenliggerinnenfor hensynssonereindrift i kommuneplanensarealdel.
Ca. 12 km av skuterløypagår igjennomvinterbeite II (tidlig vinterland)og 22 km av
scooterløypagår gjennomvårbeite I. Trasèforslagetkrysserflere trekk- og flytteleier
Tiltaket gjør at en får tilgangtil et områdesom vanligvishar vinterstengt
Reinbeitedistriktet Riast-Hylling bruker Femundensom hovedbeitevinterstid, fra
årsskiftetfrem til april. Vinterbeite i området er så marginaltat bådevinterbeite 1 og
2 er minimumsfaktorerfor reindrifta. (Plankontoret,2017Kunnskapsgrunnlag
- fritidsboliger og reindrift i kommunene:Holtålen,Selbu,Tydal,Røros)

Skutertraseen krysseret oppsamlingsområde.
Kart som viserviktige områder i og ved traseenliggersom vedlegg
Vurdering:
De negativekonsekvensenescooterløypetraseenhar på viktige områder med reindriften avbøtesmed bestemmelseri forskrift for snøscooterløype
r for fornøyelseskjøringi
Holtålenkommune.Det er av hensyntil reindrifta satt at løypenekan stengesom
vårenetter 25. april i sentraleområder for kalvingog flytting av tamrein som det i
dette tilfellet gjelder store deler av løypetraseen.Løypenettet skaltidligst åpne1 desemberog seneststenges5.mai. Vinterbeitet i området er av typen tidlig vinterland.
Dette er mindre intensivt brukt enn senvinterlandsom liggeri Femundenfor de reineierne som er i reinbeitedistriktet rundt scootertraseen. De negative konsekvensene
scootertraseenhar på vinterbeitet i området vurderesderfor til å være noksåsmåselv
om bådevinterbeite 1 og 2 regnessom minimumsbeiteri området. Eventuellenegative konsekvenserfor vinterbeitet avbøtesved at det i f orskrift for snøscooterløyperfor
fornøyelseskjøringi Holtålenkommunegis anledningtil at løypenettetkan stenges
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Terrenginngrep
Ulemper for
friluftsliv

med umiddelbarvirkningdersomdet er nødvendig.Med bakgrunni de avbøtende
tiltakene som foreslåsi forskrifta, vurderes reindriftas interesseri området til å være
ivaretatt. Fastsettingav en fast løypetrasemed regler f or bruk av traseengir mer forutsigbarhetfor reindrifta enn det har vært med mangedispensasjoneri området som i
mindre gradhar kunnet kontrolleres.
Opprettelseav snøscooterløypenmedføreringenterrenginngrep.
Løypeforslagetberører så vidt et sværtviktig friluftsområde i Rendalen,i dette området er det opparbeidetskiløyper. Tilkomstløypafra Målåsætratil Tverråbakkangår i et
områdesom er mye brukt av småbarnsfamilierpå vinterstid.
Kart som viserviktige områder for friluftsliv langstraseenliggersom vedlegg

Naturmangfold

Vurdering:
Ved å reduserefarten i området der det er områder som er mye brukt til friluftsliv om
vinteren redusererman konflikten mellom ulike brukereav området. Det er planlagtå
leggeopp til at det kjøresopp skisporparallelt med scootertraseeni områdersom er
mye brukt til skigåing.Total løypebreddeblir da 8 meter med et skille mellom ski og
scooterspor.Fartsgrensenvil her være20 km/t.
Det er registrert mangenaturtypelokaliteterlangsløypetraseen.
Traseenberører naturtypelokalitetene:
• Indre Gauldal:Øst for Tjønnvollåsendette er en rikmyrslokalitet av B (viktig)
verdi. Det er ikke registrert rødlistearterinnenfor området,men området har
potensialefor å inneharødlisteartertilknytta naturtypen og myrrøyksopp
(nær trua art) er blitt funnet i nærheten
• Indre Gauldal:Litjgaula, dette er en lokalt viktig C rikmyrslokalitetmed observasjonav dobbeltbekkasinNT
• Indre Gauldal:Ved Melivollen lokalt viktig Cmed observasjonav dobbeltbekkasinNT
I tillegg er det en del naturtypelokalitetersom kan bli berørt av rasteplasserlangstraseen, som kan leggestil 30 m fra traseen
Deler av skuterløypagår igjennomen INONsone1-3 km fra tekniskeinngrep. Skuterløyper er ikke med i lista over inngrepsom fører til bortfall av INON,men for sensitive
arter vil støy i et ellers stille områdeha stor betydning.Det er ikke kartlagt noen sensitive arter innenfor området der løypetrasèforslagetgår. Det er imidlertid usikkerheti
forhold til hvor godt kunnskapsgrunnlag
som finnes i området med tanke på tidlig
hekkenderovfugler/uglerog det vil derfor bli foretatt en ornitologiskundersøkelseav
området.
Kart som viser viktige områder for naturmangfoldliggersom vedlegg
Det er registreringerav arter av nasjonalforvaltningsinteresselangsskutertraseen.
Dette er Veitiriltunge,Ørekytog Myrøyentrøst.Disseartene blir ikke negativt påvirka
av at det legges en skutertraseforbi deresleveområde.
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Støyog andre
ulemper for friluft sliv, bolig- og
hytteområder

Vurdering:
Det er kartlagt mangenaturtypeloakiteteri nærhetenav traseenog som blir direkte
berørt av traseen.Det er imidlertid liten sannsynlighetfor at artsmangfoldetblir redusert pga etableringav skuterløypada de registrerteartene er gjemt under snøennår
traseener i bruk og vil ikke påvirkesav skuterkjøring.Det kan væreviktig å stanse
kjøringenutpå vårpartenfor å redusererisiko for isbrannved tynt snødekke.Det vil
bli utført en ornitologiskundersøkelse av området. Dersomdet gjøresfunn at tidlighekkenderovfugler/ugleri området må det gjøresen ny vurderingav dette.
Det er 8 boliger, 14 fritidsboliger,19 setre innen minsteavstande
n på 60 meter
Delerav et sværtviktig friluftsområde(Grønfjellet-Svennuken
-Rennsjøen
- Holdsjøen)
ligger mindre enn 450 meter fra skuterløypetraseen
, som er minsteavstanden.
Støykartliggervedlagt
Vurdering:
Det er flere boliger, fritidsboligerog setre som ligger innenfor minsteavstandenpå 60
meter. Dette gjelder områderlangseksisterendeveg,men ettersom vegener vinterstengt er støy fra snøskuterden enestestøykildeni området på vinterstid. Dette er en
trase som har vært brukt til dispensasjo
nskjøring i lang tid og hytteeiere og boligeiere
er derfor vant med støy fra skuter langsdennetraseen.Konsekvensene
av støy fra
scooterløypatil hytter og boliger vil være reduserti forhold til dagenssituasjonmed
mangedispensasjoner.Avbøtendetiltak for hytter og boliger som liggerinnenfor rød
støysoneer å ha 20 km/t som fartsgrensepå traseenfor å reduserestøy.Ved 20 km/t
må en så nærmesom 20 meter for å kommeinnenfor grenseverdien L5AFfor støyømfint 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 berøring med skiløypasom kjøresopp i området. Skutertraseenvil ikke påvirkefølelsen
av å værei uberørt natur i de indre områdeneinnenfor friluftsområdet. Terrengeti
området er slakt med lite vegetasjon.Lydenvil derfor kunne bære godt i området men
vil ikke væreforstyrrendefor de indre deleneav friluftsområdet. Konsekvensen
av
støy for friluftslivet i området vil væresmå.
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Landskap

Der t raséengår i langsen eksisterendevegtraseer eksponeringenliten. Men den
nordligstetilførselsløypa(kartutsnitt 1) samt den delen av traseensom går på sørsida
av elva (kartutsnitt 4) vil være noksågodt synligi terrenget da de liggeri dalsiden.

Kulturminnerog
kulturmiljø

Skuterløypetraseenkommer ikke i konflikt med kulturminner eller kulturmiljøer langs
traseen.Det er flere kulturminner i nærhet av traseen, men disseblir ikke påvirket av
snøskuterløypetrasèen.
I kommuneplanensarealdeler det hensynssonekulturmiljø
langsdeler av traseen.Dennehensynssonenomfatter ei setergrendog vil ikke få negative konsekvenserav scootertraseen.
Det er ikke kartlagt skredfareområderlangstraseen.Skutertraseenkrysserelva en del
gangersamt flere mindre bekker.Det krevesat man følger med på vær og føreforhold
slik at dissekrysningenekan skje på en forsvarligmåte. Løypaskalstengesdersom
forholdeneikke er tilfredsstillendemed tanke på sikkerhet.

Sikkerhetfor de
som kjører og
andre
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SAMLETVURDERI
NG AV VIRKNINGEROGANBEFA
LING
Trasèforslagetgår delvislangsRiastvegensom er en sommeråpenbilvegmellom Holtålenog Tydal.Traseen berører ikke verneområdereller kulturminner.Det er gjort en del kartleggingerav naturtyper
langstraseenmen, leggingav traseenvil ikke medførenoe terrenginngrepog traseenvil derfor ikke
medføre tap av biologiskmangfold. Det er registrert en del forekomster av arter av nasjonalforvaltningsinteresse.Traseforslageter vurdert i forhold til naturmangfoldlovensprinsipperfor offentlig beslutningstaking§§8 til 12 og det vurderesat §8 kunnskapssgrunnlaget
med tanke på ornitologi er noe
mangelfullt.Det må gjøresen ornitologiskkartleggingi området før forslagetleggesut på høring.Forutenom dette vurderes§§9.12til å væreivaretatt.
Skutertraseenberører særverdiområderog minimumsbeiter, men konflikt med disseavbøtesi stor grad
av motorferdsellovensbestemmelsemotorferdseli snøscooterløypene
ikke er tillatt etter 5. mai.
Langsenkeltedeler av løypaliggerbolig og fritidsbebyggelseinnenfor minsteavstandenpå 60 meter.
Støybelastningenreduseresved at fartsgrensensettestil 20 km/t i områderder traseengår 60 m eller
nærmerefra hus/hyttebebyggelse.
Det må foretas en vurderingi samrådmed reindriftsforvaltningen/næringaog vurderesom kunnskapsgrunnlagetmed tanke på ornitologi er tilstrekkeligfor det gjøresen endeligvurdering og anbefaling av
traseforslaget.
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