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Etablering av snøskuterløyper i Nore og Uvdal kommune. Ønske om
bistand for lokalisering og vurdering av mulig løypenett.
Nore og Uvdal kommune har som mål om å etablere snøskuterløyper for
rekreasjonskjøring og næring. Dette er vedtatt av kommunestyret og er et mål i
kommunens strategiske næringsplan for 2011 - 2021. Det er behov for innspill om
hvor det er hensiktsmessig å etablere snøskuterløyper og en ønsker innspill fra ulike
brukergrupper. Kommunen ønsker derfor at Numedal videregående skole ved elevene
kan engasjeres og få mulighet til å komme med innspill i denne prosessen.
Adgangen til etablering av snøskuterløyper er hjemlet i lov om motorferdsel og
nærmere regulert i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag § 4a. Forskriften inneholder detaljerte merknader til denne hjemmelen.
Kommunen ønsker konkret bistand med følgende:
1. Avklare hvor i Nore og Uvdal kommune det er hensiktsmessig å etablere
snøskuterløyper. Dette ut fra de rammer lovverket setter, topografi og egnethet for
rekreasjon og næringsutøvelse.
2. En mest mulig detaljert angivelse av aktuelle snøskuterløyper. Det bør i tillegg til
selve løypenettet inneholde forslag og vurdering av aktuelle tilkomstløyper,
parkeringsplasser, «reisemål» mm.
3. Det ønskes en vurdering av det aktuelle løypenettet med hensyn til positive /
negative sider. Dette kan være mulig næringsutvikling, forholdet til andre
brukergrupper av utmarka, dyreliv med mer.
4. Det ønskes innspill på utforming av regler (forskrift) for bruk av løypenettet.
Kommunen håper dere kan bidra til arbeidet og vi vil forsøke bistå med råd så langt
det er mulig. Ansvarlig kontaktperson er undertegnede som kan treffes på tlf.
906 51 504.
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Aktuelle kilder til informasjon:
Forskrift om motorferdsel § 4a:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356
Veileder i fastsetting av snøskuterløyper:
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsettesnoskuterloyper/
Kart Nore og Uvdal kommune:
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsettesnoskuterloyper/
Kart stier- og løyper:
http://www.nore-og-uvdal.kommune.no/planer/kommunedelplaner_under_arbeid/stier-ogloyper
Andre kilder:
https://www.norgeibilder.no/
http://kart.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx
https://kilden.nibio.no/?X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&topic=arealinfor
masjon&bgLayer=graatone_cache
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