
Behandling i Kommunestyret - 01.03.2021  
Forslag fra Alf Ronny Rotvold  AP som tillegg til pkt. 2 
Kartlegging skal basere seg på tilgjengelig informasjon i nasjonale databaser vedrørende rovfugl 
og tidlighekkende arter, samt øvrig naturmangfold, og kommunestyret følger ikke 
Statsforvalterens tilrådning om en ytterligere kartlegging utover dette. Vi er heller ikke kjent 
med at tilsvarende pålegg er gjennomført i forbindelse med tidligere etableringer av 
snøscooterløyper. Føringene for kartleggingene gjelder alle områder som har behov for 
ytterligere kartlegging. For skredkartlegging finnes det konkrete føringer i veileder for 
etablering av snøscooterløyper, og administrasjonen bes følge disse. 
 
Forslag fra Liv Grøtte SP, som nytt pkt.6: 
Flere aktuelle interessegrupper gis mulighet til å tilkjennegi sitt syn i saken. 
 
Ad pkt. 3 
Løype B18 tas ut. 
 
Endringsforslag fra Jarle Aftret: 
1. Rekreasjonsløype A04N01 godkjennes 
2. Tilførselsløype TA04N03 godkjennes ikke. 
3. Tilførselsløype TA04N02 godkjennes i henhold til grunneieravtaler, dvs ca 200 m lengst i sør 
godkjennes ikke (feil i saksframlegg) 
 
Alf Ronny Rotvold og Jarle Aftret fremmet følgende forslag: (trakk sine tidligere forslag) 
1. Løype E13 og E14 tas ut, samt TA04N03. 
2. Resterende E-løyper vedtas for videre behandling og kartlegging. Kommunestyret ser 

ikke at disse løypene vil medføre vesentlig forringelse i forhold til friluftsinteresser, da 
løypene legges både langs eksisterende veinett og i områder som er lite brukt som 
utfartsområder i dag.  
Kartlegging skal basere seg på tilgjengelig informasjon i nasjonale databaser vedrørende 
rovfugl og tidlighekkende arter, samt øvrig naturmangfold, og kommunestyret følger 
ikke Statsforvalterens tilrådning om en ytterligere kartlegging utover dette. Vi er heller 
ikke kjent med at tilsvarende pålegg er gjennomført i forbindelse med tidligere 
etableringer av snøscooterløyper. Føringene for kartleggingene gjelder alle områder som 
har behov for ytterligere kartlegging. For skredkartlegging finnes det konkrete føringer i 
veileder for etablering av snøscooterløyper, og administrasjonen bes følge disse. 

3. Løype B18 vedtas med en fartsgrense på 20 km/t. Sørungen er et av de mest attraktive 
isfiskevannene i kommunen og det er viktig at en har mulighet til å nå dette med 
løypenettet. 

4. Alle tilførselsløyper vedtas, men da med forutsetning at disse løypene ikke blir åpne, 
men kun til bruk for hytteeiere i de respektive hyttefelt. Det jobbes nå med en forskrift 
som tillater denne type regulering og tilførselsløypene som er angitt i forslaget skal 
underlegges dette. Dette vil ikke medføre økt ferdsel, da dette erstatter dagens 
dispensasjonssøknad for de hytter dette måtte gjelde. 

5. Kommunestyret stiller spørsmålstegn ved både Statsforvalter og 
kommuneadministrasjonens anbefalinger om nye kartlegginger for, samt endring av 
åpningstid i allerede godkjente løypetraseer, og mener dette ligger utenfor både mandat 
og oppgave gitt i denne høringen. 

 
Votering: 
Det voteres over forslagene fra A.R.Rotvold og J.Aftret som er omarbeidet i forhold til 
formannskapets innstilling, tidligere forslag fra A.R.Rotvold og J.Aftret. 



Det ble ikke votert spesielt over forslaget fra L.Grøtte til endring av pkt. 3 i og med at en kunne 
stemme imot forslaget fra A.R.Rotvold og J.Aftret 
 
Pkt. 1 i forslaget fra A.R.Rotvold og J.Aftret vedtas. Enst. 
Pkt. 2 i forslaget fra A.R.Rotvold og J.Aftret vedtas mot 3 stemmer (SV og L.Grøtte) 
Pkt 3 i forslaget fra A.R.Rotvold og J.Aftret vedtas mot 7 stemmer (L.Grøtte, SV, T,Engan, 
T.K.Langseth, P.Avelsgård og K.F.Aftret 
Pkt. 4 i forslaget fra A.R.Rotvold og J.Aftret vedtas mot 3 stemmer (L.Grøtte og SV) 
Pkt. 5 i forslaget fra A.R.Rotvold og J.Aftret vedtas mot 3 stemmer (L.Grøtte og SV) 
Forslaget fra L. Grøtte til nytt pkt 6 fikk 8 stemmer og falt (L.Grøtte, J.Aftret, T.K.Langseth, 
K.T.aftret, T. Engan, N.E.Fuglem og SV) 

Vedtak i Kommunestyret - 01.03.2021 
1. Løype E13 og E14 tas ut, samt TA04N03. 
2. Resterende E-løyper vedtas for videre behandling og kartlegging. Kommunestyret ser 

ikke at disse løypene vil medføre vesentlig forringelse i forhold til friluftsinteresser, da 
løypene legges både langs eksisterende veinett og i områder som er lite brukt som 
utfartsområder i dag.  
Kartlegging skal basere seg på tilgjengelig informasjon i nasjonale databaser vedrørende 
rovfugl og tidlighekkende arter, samt øvrig naturmangfold, og kommunestyret følger 
ikke Statsforvalterens tilrådning om en ytterligere kartlegging utover dette. Vi er heller 
ikke kjent med at tilsvarende pålegg er gjennomført i forbindelse med tidligere 
etableringer av snøscooterløyper. Føringene for kartleggingene gjelder alle områder som 
har behov for ytterligere kartlegging. For skredkartlegging finnes det konkrete føringer i 
veileder for etablering av snøscooterløyper, og administrasjonen bes følge disse. 

3. Løype B18 vedtas med en fartsgrense på 20 km/t. Sørungen er et av de mest attraktive 
isfiskevannene i kommunen og det er viktig at en har mulighet til å nå dette med 
løypenettet. 

4. Alle tilførselsløyper vedtas, men da med forutsetning at disse løypene ikke blir åpne, 
men kun til bruk for hytteeiere i de respektive hyttefelt. Det jobbes nå med en forskrift 
som tillater denne type regulering og tilførselsløypene som er angitt i forslaget skal 
underlegges dette. Dette vil ikke medføre økt ferdsel, da dette erstatter dagens 
dispensasjonssøknad for de hytter dette måtte gjelde. 

5. Kommunestyret stiller spørsmålstegn ved både Statsforvalter og 
kommuneadministrasjonens anbefalinger om nye kartlegginger for, samt endring av 
åpningstid i allerede godkjente løypetraseer, og mener dette ligger utenfor både mandat 
og oppgave gitt i denne høringen. 


