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1. BAKGRUNN  

Opprettelsen av snøscooterløype Teveldalen – Skurdalsporten 2017 

Kommunestyret vedtok den 19.06.2017 en kommunal forskrift om løypenett for snøscooter. 
Forskriften omfattet en snøscooterløype fra Teveldalen til Skurdalsporten som ble tatt i bruk vinteren 
2017/2018. Løypen starter fra et grustak rett sør for E14, krysser E14 og går nordover til Skurdals-
vollen der den svinger østover og krysser under jernbaneundergang. Løypa går videre opp og østover 
fram til endepunktet på Skurdalsporten, like ved riksgrensen. Løypetraseen er vist kartet under. 
 

 
Traseen for scooterløypa som er opprettet fra Teveldalen til Skurdalsporten er vist med rød strek på 
kartutsnittet over. 
 
Muligheten for å krysse riksgrensen med snøscooter i områdene Teveldalen og Storlien er etterspurt. 
På Skurdalsporten, der snøscooterløypa fra norsk side ender, er det i dag ikke lovlig å passere 
grensen med snøscooter eller andre motorkjøretøy uten dispensasjon fra Tollen og Tullverket. 
 

Svensk-norsk evaluering av snøscootertrafikken Teveldalen og Storlien 2017/2018  

Den 9. april 2018 arrangerte Meråker kommune et møte på Storlien for en evaluering av snøscooter-
trafikken i området Teveldalen og Storlien vinteren 2017/2018. Bakgrunnen for møte var å få fram 
hvilke erfaringer de ulike interessene har hatt med den nye scooterløypa på norsk side. 
 
På møte deltok berørte interesser både fra svensk og norsk side. I kommunens referat (referent 
Bjørn Gunnarsson) fra møte fremgår det bl.a. at det har skjedd ulovlig passeringer med snøscooter 
over grensen ved Skurdalsporten hele vinteren, både fra Sverige og fra Norge. Samtidig ble 
viktigheten av den «grenseløse» turismen i dette området fremhevet.  
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I møte ble det konkludert med følgende:  
• Det må bli et bedre samarbeid mellom ulike interesser over grensen for å se på ulike tiltak som 

kan minske den ulovlige snøscooterkjøringen i området  
• Meråker og Åre kommuner må fortsette dialogen i samarbeid med berørte grunneiere om en 

mulig grensepassasje ved Skurdalsporten 
• Det ble nedsatt en ny svensk/norsk arbeidsgruppe som ser på mulighetene for en ny 

scooterløype/-led mellom tollstasjonen ved E14 ned til Teveldalen  
• Meråker kommunens scootergruppe fortsetter arbeid med å se på nye mulige scooterleder i 

Meråker kommune  
 

Møte med berørte interesser om ny scooterløype Fjergen – Skurdalsåa og Teveldalen -riksgrensen    

I juni 2018 invitert kommunen et bredt spekter av berørte interesser av en ev. opprettelse av 
snøscooterløype fra Fjergen via Kopperå til eksisterende scooterløype ved Skurdalsåa, og løypetrase 
fra den eksisterende scooterløypa i Teveldalen og opp til riksgrensen ved E14. 
 
I møte kom det fram mange ulike argumenter for og imot det nye løypeforslaget. På bakgrunn av det 
som kom fram i dette møte og i møte med svenske interesser, fremmet Rådmannen en sak til politisk 
behandling for å gå videre med å utrede en slik ny snøscooterløype.  

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 83/18 den 29.10.2018, «Status for arbeidet med 
Snøscooterløyper for rekreasjonskjøring i Meråker kommune»: 
 
1. Kommunestyret vedtar at arbeidsgruppen går videre med å utrede traseen fra Fjergen via 

Kopperå og til Skurdalsporten, da traseen i hovedsak følger allerede etablert infrastruktur og vil i 
mindre grad medføre nye inngrep i naturen.   

 
2. Det må settes av ressurser i budsjettet for 2019 til utredning av påvirkning av scooterløyper.   

 
3. Kommunestyret vedtar at det utarbeides en mer konkret oversikt over kostnader med utredning 

av foreslått scooterløype, til den videre behandling av saken.  
 

4. Arbeidsgruppen utreder om mulighetene for trase fra Teveldalen – Stordalen videre til 
Damtjønna.  
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2. LOVHJEMMEL  

Kommunenes hjemmel til å opprette snøscooterløyper er gitt i § 4a i Motorferdselloven og § 4a i 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
Under er forskriftens § 4a. gjengitt, unntatt en bestemmelse som kun gjelder Finnmark og 6 
kommuner i Nord-Troms (…..). I § 4a 2. ledd henvises det til forskriftens § 9, denne bestemmelsen er 
gjengitt på neste side. 
 
§ 4a. Snøscooter kan brukes på vinterføre i løyper fastsatt i medhold av bestemmelsen her, innenfor 
de rammer som følger av kommunens forskrift etter annet ledd. 

Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan fastsette 
snøscooterløyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. Løypene skal fastsettes i eget kart. 
Løypene skal vises i kartet til kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi 
bestemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene 
fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene. (……………..) 
Kommunen skal sørge for merking av og informasjon om løypene. Motorferdsel i snøscooterløypene 
er ikke tillatt etter 5. mai. I sentrale områder for kalving og flytting av rein skal løypene være stengt 
om våren etter 25. april. § 9 unntatt første ledd første punktum gjelder tilsvarende. 

Forvaltningsloven kapittel VII gjelder for kommunens utarbeidelse og vedtakelse av løypekart og 
bestemmelser om snøscooterløyper med de særregler som følger av paragrafen her. Forslaget til 
snøscooterløyper med bestemmelser om bruk skal sendes på høring som beskrevet i plan- og 
bygningsloven § 11-14. Av kommunens vedtak skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til 
forslaget og konsekvensene av snøscooterløypene med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken 
betydning disse er tillagt, samt kommunens vurdering etter femte ledd. Kommunens vedtak skal 
kunngjøres etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. 

Løypene 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 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 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 samtykket. 

Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven 
kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til 
eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis 
interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer. 
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§ 9. I Finnmark og Nord-Troms (Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord 
kommuner) er motorferdsel etter disse forskrifter ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og 
med 30. juni. Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen 
eller for særskilte områder, 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 kommune 
eller enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og fylkesmannens 
enkeltvedtak kan påklages til Miljødirektoratet. 
 
De utredningene som omfattes av motorferdselloven med tilhørende forskrift og veileder omfatter 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. Regelverket åpner kun for kjøring med snøscooter 
på vinterføre, ikke andre kjøretøy, som f.eks. ATV og i faste løyper, og heller ikke frikjøring.  

 

3. BESKRIVELSE AV LØYPETRASEEN  

Fjergen – Kopperå – Skurdalsåa og  
Teveldalen – riksgrensen ved E14.   

Til sammen ca. 22 km. 

Traseforslaget omfatter 2 strekninger som knyttes sammen med eksisterende snøscooterløype:  
• Fjergen via Kopperå til eksisterende snøscooterløype sørøst for Skurdalsåa, ca. 20 km  
• Fra eksisterende snøscooterløype i Teveldalen østover til riksgrensen like sør for E14, ca. 2 km 
 
Løypetraseen ligger i all hovedsak på Meraker Brug AS sin eiendom som har gitt sitt samtykke for 
opprettelsen av snøscooterløypa.  
 
Av løypetraseen fra Fjergen til eksisterende snøscooterløype ved Skurdalsåa er ca. 11,5 km på bilvei 
som ikke vinterbrøytes, unntatt ifb. skogsdrift. Ca. 6,1 km følger gamle tømmer-/driftsveier langs 
nordsiden av jernbanen. Den østligste delen av traseen, ca. 1,5 km fram eksisterende scooterløype, 
går i utmark uten tekniske inngrep.       
 
Strekningen fra demningen ved Fjergen sørover ned til Bjørkslættet følger den private Fjergenveien. 
Derfra følger traseen Grønbergveien sørøstover mot Grønnbergdammen der den tar av mot øst, rett 
nord for broen over jernbanen. Traseen går videre østover langs nordsida av jernbanen, i hovedsak 
etter gamle tømmer-/driftsvei. I Tovdalen går løypa på nordsiden rundt hyttebebyggelsen og videre 
fram til Ivarsmyra. Fra Ivarsmyra følger traseen Ivarsmyrveien fram til inntaket i Skurdalsåa. Traseen 
krysser Skurdalsåa ca 200 m nord for inntaket, og går videre ca 1,3 km i sørøstlig retning og inn på 
den eksisterende snøscooterløypa mellom Teveldalen og Skurdalsporten.  
 
Den andre løypestrekningen sør for E14, går fra et grustak i Teveldalen, som også er startpunktet for 
scooterløypa mellom Teveldalen og Skurdalsporten. Traseen følger veien 300 m mot sørøst, over 
Hansstugguveien og videre på innmarka og over Markromveien. Videre fram til innløpet på sørsiden 
av Butjønna, over Tevla og mot øst over Steinfjellgrendaveien. Herfra følger traseen en gammel 
traktorvei opp til riksgrensen, ca. 300 sørvest for E14.  
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4. KART OVER LØYPETRASEEN 

 
Traseforslag Fjergen-Kopperå-Skurdalsåa (grønnstiplet) på nedskalert utsnitt fra A3-1:40.000.   
 

 
Traseforslag Teveldalen – riksgrensen ved E14 (grønnstiplet) på nedskalert utsnitt fra A3-1:10.000.    
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5. UTREDNINGSKRAV - METODE  

I forskrift for motorferdsel i utmark § 4a er det listet opp en rekke forhold som kommunen plikter å 
ta hensyn til ved opprettelse av snøscooterløyper, jamfør § 4a., fjerde til sjette ledd: 
• Reindrift 
• Støy og andre ulemper for friluftsliv 
• Naturmangfold 
• Bolig- og hytteområder 
• Landskap 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Sikkerhet for de som kjører, og andre 
 
Kriteriene som skal brukes for vurdering av de ulike interessene er hentet fra nettsiden: 
www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsette-snoskuterloyper/. 
Her er det linker til de ulike veilederne som skal benyttes i utredningene. 
 
Hva som skal utredes for hvert tema (verdier og interesser) og metode er det redegjort for I tabellen 
side 9-11. Utredningene er basert på kjente registreringer i kommunen, offentlige databaser, 
analyser, faglig skjønn, og andre aktuelle opplysninger. Traseene har ikke blitt befart i terreng av 
Plankontoret, noe som begrenser vurderingene mht. detaljnivå i forhold til landskapshensyn og 
sikkerhet.  
 
Graden av virkninger er vurdert for hvert tema med en graderingen etter følgende fargekoder: 

 Ingen/små negative virkninger 
 Middels negative virkninger 
 Store negative virkninger 

 
I utredningen av virkninger (Kapittel 6) er det korrigert for anbefalte/aktuelle avbøtende tiltak 
(Kapittel 7) er det . Til slutt er det gjort en samla vurdering med forslag til eventuelle avbøtende 
tiltak, bl.a. gjennom bestemmelsene til den kommunale forskriften for bruken av løypene. 
 
  

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsette-snoskuterloyper/
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Tema  Kriterier for vurdering Kilder 

Verne-
områder 

Snøscooterløypene skal ikke berøre verneområder eller foreslåtte 
verneområder. 

Naturbasen.no 

Reindrift Løyper som virker inn på reindriftens særverdi- og minimumsområder, 
vil normalt anses for å være til vesentlig skade og ulempe for 
reindriften.  

Med særverdiområder menes flyttlei, brunstland, kalvingsland, sentrale 
luftingsområder, samt områder i og ved anlegg til merking, skilting og 
slakting. Minimumsbeiter er det årstidsbeitet som begrenser distriktets 
reintall. Kommunene skal spesielt ta hensyn til viktige 
vinterbeiteområder. Minimumsbeite for områdene innenfor kommunen 
er vinterbeite 1 (Senvinterland, intensivt brukt) og 2 (Tidlig vinterland). 
Minimumsbeite er det årstidsbeitet som begrenser distriktets reintall, 
og er et viktig grunnlag for fastsettelsen av øvre reintall for distriktet 

Vinterbeite 1 (Kalvings- og tidlig vårland) er de mest intensivt brukte 
vinterbeitene. Vinterbeite 2 er tidlig benyttede og ofte lavereliggende 
vinterbeiter, som regel mindre intenst brukte.  

Særverdiområder som sentrale luftingsområder (sommeren) og 
brunstland (høsten) vil ikke bli berørt av snøscooterløyper men er 
likevel nevnt. Øvrige beiteområder som ikke er særverdiområder eller 
minimumsbeiter er også nevnt  

Kommune-
planens 
arealdel, 
hensynssone 
for reindrift. 

Reindriftskart 
på 
kilden.nibio.no  

Bioforsk 
rapport 
9/2014  
Færen 
reinbeite-
distrikt 
Helhetlig 
konsekvens-
vurdering 
 

Terreng-
inngrep  

Snøscooterløypene skal ikke kreve terrenginngrep, som f.eks. planering 
eller utgjøre synlige, permanente spor i barmarks sesongen. Kvisting 
eller felling av enkelt tre er ikke terrenginngrep. Klopper eller enkle 
bruer kan også etableres av sikkerhetsmessige hensyn.  

Basert på 
opplysninger 
fra kommunen 

 
Støy og 
andre 
ulemper 
for 
friluftsliv, 
bolig- og  
hytte-
områder 
 

Områdetype 1: Svært viktige og viktige friluftslivsområder 
For friluftslivsområder som kommunen selv har kartlagt og verdsatt 
som svært viktig eller viktig anbefaler direktoratet at en grenseverdi på 
40 dB benyttes. Løyper bør ikke legges så tett opp til viktige 
friluftslivsområder for vinterfriluftslivet at disse områdene vil bli 
forringet av støy fra snøscooterløypene som overstiger grenseverdien. 
 
Områdetype 2: Bolig- og hytteområder, annen støyfølsom bebyggelse   
I gjeldende retningslinjer for støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
finnes ingen støygrenser for kilden "fornøyelseskjøring med 
snøscooter" i egne fastsatte løyper. Opp mot støyømfintlig bebyggelse 
anbefaler MD at grenseverdien for kilden "motorsportbaner" benyttes. 
Vi anbefaler en grenseverdi på 60 dB.     

Områdetype 3: Eksisterende støykilder  
Kommunen bør søke å legge snøscooterløyper langs eksisterende 
støykilder som vei, jernbane eller liknende, der det er trafikk av et 
betydelig omgang.  Langs eksisterende støykilder er det ikke satt en 
anbefalt grenseverdi, men heller en anbefalt maksimal avstand på 30-
50 meter fra eksisterende støykilde.     

 

 
Meråker 
kommune: 
Kartlegging og 
verdsetting av 
friluftslivs-
områder, jfr. 
MDs håndbok 
M98-2013  
 
Veiledning  
– støy og 
planlegging av 
snøscooter-
løyper,  
MD 10.01.2018  
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Bruk av maksimalstøynivå  
Grenseverdiene i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
er satt både som gjennomsnittsnivåer i indikatoren Lden og maksimal 
støynivåer i indikatoren L5AF. Det er rimelig å anta at støybildet i 
tilknytning til snøscootertraseene vil være preget av gjentakende 
enkelt-hendelser. Dette innebærer at det er de enkelte passeringene 
(av ett eller flere kjøretøy samlet) som vil være utslagsgivende for støy-
eksponeringen til de berørte, og ikke gjennomsnittet av aktiviteten over 
perioden. Vi anbefaler av den grunn maksimalverdiene (L5AF) på støy 
som indikator, istedenfor ekvivalentnivået.  

I tillegg bør det tas hensyn til fart, terrengformasjoner og 
skog/vegetasjon eller andre forhold som bidrar til å forsterke eller 
dempe støyen.  

Metode for vurdering av støy fra snøscooterløyper 
For å overholde anbefalte grenseverdier i trås med kriteriene over er 
det beregnet minsteavstand mellom snøscooterløype og yttergrense av 
områdetype for hvert område eller situasjon. Minsteavstandene utgjør 
en buffersone. Tabellen under viser gitte minsteavstander for 
buffersone for hver områdetype.  

Der snøscooterløyper legges utenfor angitte minsteavstander vil det 
ikke være behov for nærmere vurderinger rundt støy. Der 
snøscooterløyper legges innenfor angitt minsteavstand, må det gjøres 
nærmere vurdering av støy.  

Tabellen under viser Miljødirektoratets anbefalte støygrenser for ulike 
situasjoner, basert på en høyde 1,5 meter over terrenget. 

Område  
type 

Beskrivelse Anbefalt 
grense 

Minsteavstand 
buffersone 

1 Svært viktige eller viktige 
frilufts-områder, jf. 
verdsetting ifb. kommunenes 
kartlegging 

L5AF 40 
dB 

 
450 m 

2 Boliger, hytter og annen 
støyfølsom bebyggelse 

L5AF 60 
dB 

60 m 

3 Områder langs eksisterende 
støykilder som vei, bane mv. 
der det allerede er trafikk av 
et betydelig omfang 

Ingen 
grense-
verdi 

Avstand fra 
eksisterende 
støykilde bør 
ikke overskride 
30 – 50 meter 

 
 

Natur-
mangfold 

I hvilken grad vil snøscooterløypene påvirke regionale- og nasjonalt 
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 
botaniske forekomster der skader på vegetasjon eller markdekke kan 
oppstå ved lite snødekke? Vurderingene gjøres etter de miljørettslige 
prinsippene i kapittel II i naturmangfoldloven.  

Naturbasen.no 
gislink.no samt 
Artsdata-
banken.no 
Fylkesmannen i 
Trøndelag 

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

Analyser og 
faglig skjønn 
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Kultur-
minner og 
kultur-
miljø 

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

Riksantikvaren 
sin database:  
Askeladden 

Sikkerhet 
for de 
som 
kjører og 
andre 

En skal unngå skredutsatte områder og terreng brattere enn 27 grader, 
hvor de fleste snøskred utløses. 
 
Snøskred kan starte i terreng mellom 25-30 grader ved ugunstige vær- 
og stabilitetsforhold. Med «skredutsatte områder» menes 
utløpsområder, dvs. områder som kan nås av snøskred. Dersom løyper 
unntaksvis legges slik at de krysser steder som kan være skredutsatte 
under særlig ustabile forhold, 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 forhold, som brattheng og kløfter, usikker is, 
vertikal- og horisontal kurvatur, siktforhold, værforhold og 
påkjøringsfarlige objekter.  
Terreng - Brattheng, kløfter o.l. 
Løypetraseene forutsettes lagt utenom terrengformasjoner som kan 
bidra til velt, utforkjøringer eller at fører på annen måte mister 
kontrollen over snøscooteren. Ettersom denne utredningen er basert på 
løypeforslag vist på kart, og det ikke er gjennomført befaring, 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 is 
tykkelse, strømforhold, værforhold ved islegging o.l. 
Sikt- og værforhold 
Et risikomoment er løypestrekninger som går over snaufjell og andre 
områder som er spesielt utsatt for vær og vind. I utgangspunktet bør 
lengre strekninger i snaufjellet av sikkerhetshensyn. 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 gjennom 
områder hvor det er påvist bratt terreng som kan være utsatt for 
snøskred. 

Skrednett.no 
Bratthetskart, 
nve.no 
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6. UTREDNING AV VIRKNINGER  

Graden av virkninger er vurdert for hvert tema i tabellen på side 12-17. Virkningene er gradert med 
følgende fargekoder: 

 Ingen/små negative virkninger 
 Middels/moderate negative virkninger 
 Store/betydelige negative virkninger 

 
TEMA  Kunnskapsgrunnlag og vurdering av virkninger  

Reindrift 
 
 

 Opplysningene om reinbeite er hentet fra reindriftskartet på kilden.nibio.no, fra 
Landbruksdirektoratets produktark – reindrift og fra Bioforsk rapport 9/2014 
«Færen reinbeitedistrikt - Helhetlig Konsekvensvurdering»  

De vedlagte kartene av reindriftas arealbruk og scooterløypetraseene bør sees 
sammen med sammenstillingen og vurderingene som følger her.  

En sammenstilling av løypeforslaget med reindriftskartet (kilden.nibio.no) viser: 
Vedlagt kart som viser reindriftas bruk der løypa er foreslått mellom Fjergen og 
Skurdalsåa.    
Ca. 850 m av løypeforslaget sør for E14, fra grustaket i Teveldalen til Butjønna, og 
ligger innenfor områder som av Essand reinbeitedistrikt (Saant sijte) benyttes til 
følgende årtidsbeiter: 
• Vårbeite – okse- og simlebeiteland 
• Høstbeite – tidlig høstland 
• Høstvinterbeite – tidlig høstvinterbeite, intensivt brukt 
• Senvinterland, intensivt brukt 
 
Den øvrige delen av løypeforslaget sør for E14, fra Butjønna opp til riksgrensen, 
samt hele løypeforslaget fra Fjergen til Skurdalsåa, ligger innenfor områder som 
Færen reinbeitedistrikt (Gasken-Laante sijte) benytter til følgende årstidsbeiter/ 
bruksformål: 
• 2 flyttleier rett sør demningen på Fjergen  
• Tidlig høstland på strekningen fra Fjergen til litt forbi Ivarsmyra, ca 17 km 
• Parringsland på siste del av Ivarsmyrveien fra til eksisterende scooterløype, 

en strekning på ca 3 km 
• Vårbeite – okse- og simlebeiteland 
• Høstbeite – tidlig høstland  
• Høstvinterbeite* – spredt brukte områder 
• Senvinterland, intensivt brukt 
* Enkelte år slakter distriktet noen rein ved Skurdalsåa. Færen har avtale med 

Meraker Brug om et midlertidig enkelt anlegg ved skogsbilvegen/anleggsvegen 
forbi Ivarsmyr til denne slaktingen. (fra Bioforsk rapport 9/2014 «Helhetlig 
Konsekvensvurdering Færen reinbeitedistrikt» kap. 3.2.4 Høstvinterbeiter)     

Det er markert 3 trekkleier på reindriftskartet. De 3 trekkleiene går alle over E14, 
mellom Færen reinbeitedistrikt på nordsiden, og Essand reinbeitedistrikt på 
sørsiden av E14.  

Vurderinger av virkninger:  
Generelt kan det være et problem at oppkjørte scooterløyper leder rein og at den 
på den måten trekker til områder der den ikke skal eller bør være. Mens selve  
trafikken i løypene kan skremme og stresse rein. 
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Strekningen sør for E14, Teveldalen - riksgrensen 
Den vestligste strekingen fra grustaket, går på og langs bilvei, nært bebyggelse og 
andre tekniske inngrep. Resten av strekningen opp mot riksgrensen, ligger i et 
området som ikke er markert med noen bruksformål eller årstidsbeiter for 
reindrifta. Denne delen av løypeforslaget antas å få små eller ingen direkte 
konsekvenser for reindrifta. 
Strekningen Fjergen – Bjørkslættet  
Følger den private Fjergenveien. Strekningen benyttes allerede til scooterkjøring 
ifb. dispensasjoner til hytter rundt sørenden av Fjergen, hvor det ligger et 60-talls 
hytter. En scooterløype vil imidlertid legge til rette for en økning i 
scootertrafikken.  
Løypeforslaget krysser 2 flyttleier rett sør for Fjergen og et området markert som 
«sen vinterland, intensivt brukt» og «spredt brukt områder». De.  
Strekningen Bjørkslættet - Skurdalsåa  
Strekningen følger bilvei og tømmer-/driftsveier langs nordsiden av jernbanen. På 
denne strekningen er det kun den østligste delen av løypeforslaget hvor det er 
angitt at reindrifta benytter. Dette omfatter ca. 1,5 km. av løypeforslaget, fra 
Ivarsmyrveien til den eksisterende scooterløypa. Denne strekningen ligger i 
utkanten av et området markert som  «høstvinterbeite – spredt brukte områder».  
I tillegg er området rett nord for den østligste delen av løypeforslaget markert 
som «senvinterland – intensivt brukt». I enkelte år slakter distriktet noen rein i et 
midlertidig enkelt anlegg ved Skurdalsåa, etter avtale med Meraker Brug. 
Tidspunktet for slaktingen om høsten avgjøres av snøforhold og tilgangen på 
beiter. For å spare på vinterbeitene, lar Færen RBD reinen oppholde seg på 
høstvinterbeitene så lenge det er gode beiteforhold der. Høstvinterbeitene er 
vurdert å ha stor/middels verdi for reindrifta. 
Med de fleksible rammene som er beskrevet for reindriftas bruk av årstidsbeiter 
og øvrig arealbruk, er det vanskelig å komme med eksakte råd for å imøtekomme 
reindriftas interesser og arealbruksbehov. 
Imidlertid bør ulempene for reindrifta kunne løses med en tilpasset bruk av 
scooterløypa. I perioder og på strekninger hvor bruken medfører vesentlige 
ulemper for reindrifta bør dette hensyntas med ulike tiltak. Aktuelle tiltak er 
informasjon til scooterbrukerne om reindriftas bruk og behov. Dette kombinert 
med ulike restriksjoner på bruken av løypa, for eksempel stenging i perioder og 
sesongåpning/–stenging tilpasset reindriftas behov. Reguleringer bør fastsettes i 
en dialog, ev. gjennom en avtale med reindrifta. Reguleringene bør tas inn i den 
kommunale forskriften for snøscooterløypene i kommunen.  

Verneområder  Løypeforslaget berører ingen verneområder eller foreslåtte verneområder.  

Ulemper for 
friluftsliv 

 Løypeforslaget krysser en av Nord-Trøndelag Turistforening (NTT) sine stier, 
beliggende ca 700 m sørøst for Skurdalsåa, rett ved der det nye løypeforslaget 
kommer inn på den eksisterende scooterløypa her. Stien brukes både sommer og 
vinter og er verdisatt som viktig i kommunens kartleggingen og verdisettingen av 
friluftsområder. Traseen berører skiløypa bare på krysningspunktet da skiløypa 
går øst vest og scootertraseen nord sør.  

Den østligst delen av løypeforslaget ligger i utkanten av «Området Brudesløret» 
vurdert som svært viktig i kommunens kartlegging og verdisetting av 
friluftsområdet. Beskrivelsen av dette friluftsområdet:  

«Helt på svenskegrensen ligger den flotte fossen «Brudesløret» som i 
over 60 år har vært et populært utfartsmål fra både norsk og svensk side. 
Fra Teveltunet går en 4 km lang natursti «rundt» fossen, og det finnes 
muligheter for kanoutleie, fiskemuligheter og den unike klatreparken 
«Rypetoppen» har sine aktiviteter i dette spesielle området.»  
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Vurderinger av virkninger: 
I følge MDs «Veiledning – støy og planlegging av snøscooterløyper» (i utdrag på s 
10 og 11) er anbefalt minsteavstand fra scooterløype til viktige friluftsområder 
minimum 450 m, dette med utgangspunkt i et maks støynivå på 40dB. 
     
Ettersom de viktigste attraksjonene i friluftsområdet «Brudesløret» er knyttet til 
aktiviteter vår, sommer og høst vurderes det at en scooterløype opp mot 
riksgrensen ikke vil medføre store ulemper for friluftslivet.      
Scooterløypa krysser NTT sin sti/løype ved Skurdalsåa omtrent i 90 graders vinkel 
og de 2 traseene går for øvrig i ulike områder. Mens scooterløypa går mer på 
langs av terrenget/høydekotene stiger NTT sin sti i fra dalen og opp mot 
snaufjellet i nordlig retning.     
Ulempene av løypeforslaget på friluftsinteressene vurderes som moderate.  

Naturmangfold   Ingen registreringer i miljødirektoratets naturbase av arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse eller naturtyper. Ingen relevante registreringer av truede 
eller sårbare arter i artskartet hos artsdatabanken.  

Ifb. løypeforslaget har feltornitolog Tom R. Østerås på oppdrag fra kommunen 
gjort en vurdering av ev. konsekvenser for rovfugler i området. Her er et 
sammendrag fra konklusjon i rapporten datert 20. mai 2017: 
Gjennomgang av eksisterende informasjon om rovfuglers hekkeplasser i 
tilknytning til planlagte snøscooterløyper i Meråker viser at det ikke er konflikter i 
forhold til Miljødirektoratets krav om avstander mellom løyper og de aktuelle 
rovfuglers hekkeplasser med et unntak. Ett kjent fjellvåkreir ligger bare 400 meter 
unna den foreslåtte traseen. Det er kanskje ikke like lettvint å flytte løypa slik at 
de foreskrevne 1000 m avstand blir oppfylt. Om man setter en siste dato hvor det 
er tillatt å kjøre med scooter her løser man kanskje konflikten. Ut fra tidligere 
erfaringer ankommer fjellvåken hekkeområdet i slutten av april. Om man sier at 
all scootertrafikk avsluttes 20 - 25 april, bør ikke fjellvåkens hekkesuksess 
påvirkes. Befaringen resulterte ikke i nye funn av rovfuglreir. Dette betyr 
selvfølgelig ikke at det ikke finnes noe, men at vi ikke var i stand til å finne noen 
den dagen. Dessuten er området såpass godt undersøkt tidligere at reir av de 
aktuelle artene burde kanskje vært kjent allerede. Det anbefales at løypa legges 
en bit nord for dagens inntak i Skurdalsåa, som pga. registreringer i området 
sannsynligvis er en hekkelokalitet. 

Vurderinger av virkninger: 
Anbefalingene i rapporten fra Østerås bør tas til følge med:  
1. Stenging av løypa senest 20-25. april av hensyn til den registrerte 

hekkelokaliteten for fjellvåk. Ev. etter overvåkning av hekkelokaliteten. 
2. Pga. en sannsynlig hekkelokalitet/reirplass legges løypetraseen et stykke 

unna/nord for inntaket i Skurdalsåa.  
Gjennomføringen av begge tiltakene kan ev. skje i samråd med Østerås eller 
andre ornitologer med spesifikke kunnskaper om dette. 

Støyvirkninger på 
boliger og 
fritidsboliger 

 Iht. MDs «Veiledning – støy og planlegging av snøscooterløyper» (i utdrag på s 10 
og 11) er anbefalt minsteavstand fra scooterløype til boliger og fritidsboliger 
minimum 60 m, dette med utgangspunkt i et maks støynivå på 60dB. 

Vurderinger av virkninger: 
Teveldalen – riksgrensen 
I Teveldalen, i den nedre/vestlige delen av løypetraseen, er 1 enebolig og 4 
fritidsboliger helt eller delvis innenfor den anbefalte minimumsavstanden på 60 
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m. I tillegg er det flere boliger og fritidsboliger som ligger like utenfor anbefalt 
minsteavstand.  
 
Fjergen - Skurdalsåa 
Langs denne traseen er det 4 fritidsboliger som ligger innenfor anbefalt 
minsteavstand. De berørte fritidsboligene ligger på følgende steder: 
2 like ved Grønnbergdammen, der traseforslaget tar av fra Grønnbergveien, 
1 fritidsbolig ved broen over Litkjerringåa, og 
1 ved Ivarsmyra, der traseforslaget kommer inn på Ivarsmyrveien. 
 
Det ser ut til å være vanskelig å finne gode alternative traseer på de aktuelle 
punktene. Av hensyn til eierne og brukerne av de aktuelle fritidsboligene og 
boligene bør det settes en fartsgrense på 30 km/t for strekningen i Teveldalen og 
ved de berørte fritidsboligene på strekningen Fjergen – Skurdalsåa.  

Landskap 
 

Med unntak av noen korte strekninger følger løypeforslaget bilveier eller 
tømmer-/driftsveier. Det meste av traseen i et landskap dominert av skog- og 
myrområder. Dette bortsett fra ca 1 km etter kryssingen av Skurdalsåa og fram til 
den eksisterende scooterløypa, hvor traseen ligger i åpent fjellterreng. Traseen er 
forholdsvis flat med små høydeforskjeller, ca. 280 meter fra laveste til høyeste 
punkt. Demning ved Fjergen ligger på ca. 520 moh., traseen går ned til ca. 365 
moh. ved Grønnbergdammen. Den høyest beliggende delen av løypeforslaget er 
på ca. 645 moh., der traseen kommer inn på den eksisterende scooterløypa 
sørøst for Skurdalsåa. Traseen i Teveldalen ligger på ca. 440 moh. og går opp til 
riksgrensen på ca. 490 moh.  

Terrenginngrep 
 

Det skal ikke være behov for noen terrenginngrep for å bruke scooterløypa. Det 
kan være behov for skogrydding for å utbedre eller vedlikeholde løypetraseen. 
Ved Butjønna i Teveldalen må det legges en klopp for kryssing over elva, dette 
kan gjennomføres uten vesentlige inngrep. 

Kulturminner  
 

Det ligger en rekke med fangstgroper parallelt langs riksgrensen, like ved der 
løypetraseen kommer inn til riksgrensen. De nordligste fangstgropene her, vist på 
kartutsnittet ned til venstre, ligger drøyt 50 m fra løypetraseen. 
Der løypetraseen passerer Vatnstasjonsbekken på Ivarsmyrveien ligger et 
Jernvinneanlegg – Slaggforekomst, vist på kartutsnitt ned til høyre.       

   

 
 
 
 
Vurderinger av virkninger: 
Både fangstgropene og jernvinneanlegget er automatisk fredede kulturminner. 
Imidlertid vil ikke noen av de disse kulturminnene bli direkte berørt av scooter-
løypa. Scooterløypa skal forøvig ikke innebære noen terrenginngrep. 
  

Kartet over viser jernvinneanleggets 
beliggenhet (rød boks) like ved Ivarsmyr- 
veien, hvor løypetraseen er foreslått. 

Kartet over viser fangstgropene  
(røde bokser) ved der løypetraseen  
(blåstiplet) kommer til riksgrensen.   
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Sikkerhet for de 
som kjører og 
andre 

 
NVEs aktsomhetskart viser 2 områder som er potensielt skredutsatt, henholdsvis 
for snøskred og for jord- og flomskred (kartutsnitt neste side), rett før der 
løypetraseen kommer fram til riksgrensen. I følge NVEs produktark er 
aktsomhetskartene utarbeidet ved bruk av en datamodell som ut fra helning 
gjenkjenner terrenget der utløsning av skred er mulig. Områdene sier ingenting 
om sannsynlighet for skred. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeidelse av 
kartene, og effekten av lokale faktorer (for eksempel skog, utførte sikringstiltak 
o.l.) er derfor ikke vurdert.  
 
Vurderinger av virkninger:  
For det aller meste går løypetraseen gjennom et terreng med få sikkerhets-
utfordringer. Traseen krysser flere bekker og elver, enten over broer eller 
klopper. Plasseringen av en klopp for kryssing over elva ved Butjønna i Teveldalen 
må skje slik måte at kryssing kan foregå trygt. Tilsvarende bør de øvrige 
kryssingspunktene av elever og bekker sjekkes og eventuelt utbedres for å sikre 
disse kryssingspunktene. 
Det bør vurderes nedsatt fart til 30 km/t på kryssingspunktene over elver og 
bekker. Av hensyn til støyvirkninger der løypa passerer nær bebyggelse er det 
foreslått 30 km/t fartsgrense. Dette vil også gi bedre sikkerheten på disse 
strekningene. 
I området med angitt potensiell fare for snøskred og for jord og flomskred ved 
riksgrensen er det morenemasser (geo.ngu.no/kart) og barskog dominert av gran 
på høy bonitet. Så lenge det meste av skogen får stå vil den forankre snøen slik at 
sannsynligheten for snøskred er liten. Skogen bidra også til å binde massene og 
forhindre jord- og flomskred langs Øybekken som renner her. Imidlertid bør det 
gjøres en mer kvalifisert vurdering av farene for snøskred og for jord og 
flomskred av firma/konsulent med fagkompetanse på dette. 

  

 
Utsnitt fra NVEs 
aktsomhetskart viser 
et området med 
potensiell fare for 
snøskred. Løype-
traseen er markert 
med blåstiplet strek. 
 
 
 
 
 
 
 
Utsnitt fra NVEs 
aktsomhetskart som 
viser et området med 
potensiell fare for jord- 
og flomskred.  
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7. SAMLA VURDERING OG FORSLAG OM AVBØTENDE TILTAK  

I utredningen av virkninger er det påpekt negative konsekvenser som snøscooterløypa kan medføre 
for ulike interesser. Ved å gjennomføre avbøtende tiltak som foreslått under, vurderes det at 
ulempene er på et akseptabelt nivå og at løypa kan opprettes.         
  
Reindrift: 
Reindriftas årstidsbeiter og øvrig arealbruk slik den er vist på vedlagte kart, gir indikasjoner på hvor 
og for hvilke deler av vinteren bruken av scooterløypa kan medføre negative virkninger på reindrifta. 
Aktuelle problemstillinger: 
• Bruk av flyttleiene som krysser scooterløypetraseen rett sør for Fjergen 
• Bruken av de årtidsbeitene som overlapper med åpningstiden for skuterløypa 
• Passering av et midlertidig enkelt anlegg for samling av rein ved enden av Ivarsmyrveien og ved  

punktet hvor løypetraseen krysser Skurdalsåa 
Avbøtende tiltak bør avtales direkte i dialog med reinbeitedistriktene (RBD), dette kan omfatte: 
• Stenging av deler av løypa i de perioder hvor bruken medfører store negative konsekvenser for 

reindrifta. Prosedyrer for stenging bør avtalefestes mellom kommunen og RBD. 
• Fastsette datoer for når scooterløypa tidligst kan åpnes og senest kan stenges. 
• Informasjon gjennom ulike kanaler til scooterbrukerne om reindriftas arealbruk og behov i 

området.  
 
Naturmangfold: 
Anbefalingene i rapporten om konsekvenser for rovfugler i området fra feltornitolog Tom R. Østerås 
bør tas til følge med følgende:  
1. Stenging av skuterløypa senest 20. april av hensyn til en registrert hekkelokalitet for fjellvåk  
2. Løypetraseen legges så langt som praktisk mulig unna en nærmere angitt sannsynlig 

hekkelokalitet for Hubro.  
Gjennomføringen av begge tiltakene bør ev. skje i samråd med ornitolog/fagkonsulent med 
spesifikke kunnskaper om dette. 
 
Støyvirkninger: 
Av hensyn til eierne og brukerne av de fritidsboligene og boligene som ligger nærmere løypetraseen 
enn 60 m bør det settes en fartsgrense på 30 km/t. Dette gjelder følgende strekninger/steder: 
• Like ved Grønnbergdammen, der løypetraseen tar av fra Grønnbergveien, hvor det ligger to 

fritidsboliger 
• Ved broen over Litkjerringåa, der det ligger en fritidsbolig 
• På Ivarsmyra, der løypetraseen passerer nær bebyggelsen ved Ivarsmyrveien  
• I Teveldalen, fra der løyetraseen passerer Hansstugguveien i vest og opp forbi bebyggelsen på 

Svarhaugdalsbekken, en strekning på ca. 1 km. 
• Der scooterløypa krysser NNT sin sti/løype i området ved Skurdalsåa  
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Sikkerhet for de som kjører og andre: 
Passering av bekker og elver 
Plasseringen av en klopp for kryssing over elva ved Butjønna i Teveldalen må skje på en slik måte at 
kryssing kan foregå trygt. Tilsvarende bør de øvrige kryssingspunktene av elever og bekker sjekkes og 
eventuelt utbedres for å sikre disse kryssingspunktene. 
Det bør vurderes nedsatt fart til 30 km/t på kryssingspunktene over broer og klopper. 
Passering nær boliger og fritidsboliger 
Av hensyn til støyvirkninger der løypa passerer nær bebyggelse er det foreslått 30 km/t fartsgrense. 
Dette vil også gi bedre sikkerheten for beboere og brukerne av boligene/fritidsboligene på disse 
strekningene. 
Områder med potensiell fare for snøskred og for jord- og flomskred 
Like ved området der løypetraseen kommer fram til riksgrensen er det angitt områder med potensiell 
fare for snøskred og for jord og flomskred. Det bør gjøres en faglig vurdering av farene for snøskred 
og for jord- og flomskred av firma/konsulent med fagkompetanse på dette. 
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