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Endringsforslag - Forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring 
med snøscooter, Selbu kommune, Trøndelag 

 
Merk:  

 Område B02-B14 er ved Floan–Østrungen/Sørungen–Holtålen, Østrungen–Bringen 
 Område D er Selbuskogen skisenter–Vekta, Såmmårvollen–Innbygda. 

 
Endring § 4 a 
 
Dagens § 4 bokstav a lyder: 
 
Løypenettet åpnes tidligst 1. desember og stenges seinest 5. mai, med unntak av B02–B14 (se tabell). 
Snøscooterkjøring er bare tillatt på snødekt mark. Dette betyr at en scooterløype ikke kan åpnes før den 
i sin helhet er snødekt, og at den må stenges dersom hele eller deler av den blir bar.  
Traseer som berører kalvingsområder og/eller sentrale senvinterbeiter for rein, åpnes tidligst 1. 
desember og stenges senest 25. april. I de enkelte år reinen har behov for området innen disse datoene, 
kan reindriftsnæringa ta kontakt med kommunen for ev. stenging av løypene tidligere enn 25. april. 
 
 
Forslag til endring § 4 bokstav a: 
 
Løypenettet åpnes tidligst 1. desember og stenges senest 5. mai, med unntak av enkelte områder og 
tilhørende tilførselsløyper med egne vilkår (se tabell). Snøscooterkjøring er bare tillatt på snødekt mark. 
Dette betyr at en scooterløype ikke kan åpnes før den i sin helhet er snødekt, og at den må stenges 
dersom hele eller deler av den blir bar.  
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Endring § 4 b 
 
Dagens § 4 bokstav b lyder: 
 
Kommunen skal stenge hele eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene v/ledere ber om 
dette av hensyn til reindrifta. 
 
 
Forslag til endring § 4 bokstav b: 
 
Deler av løypenettet går i områder med reindrift (B02-B14 og hele D-området), der reinen har behov for 
å beite hver vinter. Dette er traseer som berører kalvingsområder, og/eller sentrale senvinterbeiter for 
rein, og/eller viktige før- og etterjulsbeiter. Åpning av nevnte løyper som berører reindrift skal på 
forhånd avklares med reinbeitedistriktene v/ledere. Kommunen er ansvarlig for å ta kontakt med 
reinbeitedistriktene før åpning for å avklare ev. utsatt sesongstart. For nevnte traseer kan også 
reindriftsnæringen ta kontakt med kommunen for ev. midlertidig stenging i sesongen, og for ev. stenging 
av disse traseene tidligere enn 5. mai. 
 
Merk: Dette medfører også endring i tabellen i § 3, se lenger ned. 
 
 

Samsvar mellom teksten i paragrafene og tabellen 
 
Med endringene korrigeres også noen inkonsekvenser mellom teksten i paragrafene og tabellen. 
 
Åpningstidene i gjeldende tekst under § 4 bokstav a sier for områder med rein at de «åpnes tidligst 1. 
desember og stenges senest 25. april», mens tabellen for B-løypene (sør i Selbu) som berører reindrift 
sier hhv. for B02–B14 «fra tidligst 15/1 til senest 15/4, kl. 07.00–23.00», og D-løypene (nordøst i Selbu) 
har standard åpningstid «fra tidligst 1/12 til senest 5/5, kl. 07.00–23.00». Dette er ikke helt konsekvent, 
og gir rom for misforståelser: 
 
1) Det er naturlig at hele område D (nordøst i Selbu) som berører reindrift har samme åpningstid og 
vilkår som de B-løypene som berører reindrift (B2-B14, sør i Selbu). Det gjelder også alle tilhørende 
tilførselsløyper. 
2) Teksten i § 4 må stemme overens med tabellen i § 3. 
 
Siden åpning av løypene uansett må avklares med reindriften, og fordi reindriften selv kan be om 
midlertidig og tidligere stenging, kan åpningstidene i utgangspunktet være de samme som før øvrig 
løypenett: Fra tidligst 1/12 til senest 5/5, kl. 07.00–23.00.  
 
Slik forskriftsfestet dialog med reindriften gir mer fleksibilitet enn en fastsatt dato, og dette er en løsning 
som skal hensynta reindriften minst like godt som en fast dato med stenging 15/4 (jf. avgjørelsen i 
klagebehandlingen hos Settefylkesmannen i Nordland den 24.02.2020). 
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Dagens tabell over åpningstider i § 3 ser slik ut: 
 
Nr Lokaliteter Tidsrom Spesielle fartsgrenser 

A Renåa/Vallibakkan – Rensjøen, 

Renåa – Eggjafjellet/Småvatna/Rensjøen  

Fra tidligst 1/12 
til senest 5/5, kl. 
07.00-23.00 

40 km/t for hele A4 og A11 
(Rensjøen), hele A8, A12 og A13 
(Hånnsjøan), og hele A9 (Småvatna). 

 

20 km/t for hele A15 (mellom 
Vallidalen og Brenntopp). 

B Uthus – Floan (nær Østrungen) 

B15 og B16 

Fra tidligst 1/12 
til senest 5/5, kl. 
07.00-23.00 

 

B Floan – Østrungen/Sørungen – Holtålen, 

Østrungen – Bringen 

B02 – B14 

Fra tidligst 15/1 
til senest 15/4, 
kl. 07.00-23.00 

20 km/t for hele B1 (Sørungen) 

40 km/t for B3-B12, samt hele B14 
(Bringtjenna). 

 

C Draksten/Høgda – Vinsmyra/Selbuskogen 
 

Fra tidligst 1/12 
til senest 5/5, kl. 
07.00-23.00 

20 km/t for hele C8 (Vardebu) og 
hele C4 (Gammelvollstoggo). 

 

40 km/t for hele C3 
(Høgda/Svendalen). 

D Selbuskogen skisenter – Vekta  
Såmmårvollen – Innbygda 

Fra tidligst 1/12 
til senest 5/5, kl. 
07.00-23.00 

40 km/t for hele D6 – D8 (Ånvatna 
og Børsjøen). 

 Alle tilførselsløyper (ikke nummerert) Som området 
de er tilknyttet. 

20 km/t 
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Endringsforslaget gir følgende endringer: 
B Floan–Østrungen/Sørungen–

Holtålen, 
Østrungen–Bringen 
B02–B14 

Fra tidligst 1/12 til senest 5/5, 
kl. 07.00–23.00. Avklares med 
reindriftsnæringen. 

20 km/t for hele B1 (Sørungen) 
40 km/t for B3–B12, samt hele B14 
(Bringtjenna). 

og 
D Selbuskogen skisenter–Vekta 

Såmmårvollen–Innbygda 
Fra tidligst 1/12 til senest 5/5, 
kl. 07.00–23.00. Avklares med 
reindriftsnæringen. 

40 km/t for hele D6–D8 (Ånvatna 
og Børsjøen). 

 
 
 
Merknader: 
Et alternativ med åpningstid fra 1/12 til senest 25/4 for områder som berører reindrift er ikke aktuelt, og 
tas ut av forskriftens § 4, fordi klagebehandlingen hos Settefylkesmannen i Nordland datert 24.02.2020 
avgjorde at åpningstiden for disse løypene skulle være fra tidligst 15/1 til senest 15/4. Dette kan innfris 
ved å angi senest 5/5 med vilkår om at reindriften ved behov kontakter kommunen for å avklare 
eventuell tidligere stenging.  
 
Kartet til forskriften forblir uendret, med unntak av fargelegging av nevnte traseer, og teksten som i dag 
viser blå linje for «Rekreasjonsløype med tidsavgrensning», mens øvrige traseer er svarte og 
tilførselsløyper er røde. Nytt kart med disse justeringene vedlegges i høringen, og kan videre justeres 
redaksjonelt i tråd med vedtak. 
 
 
 

Ny bokstav k under § 5: 
 

k. Tilførselsløypene kan kun benyttes av brukere med tilknytning til de aktuelle hus/fritidsboliger og 
hyttefelt som disse leder til. 

 
 
 
 
 
 
 
 


