
Retningslinjer for behandling av søknad om etablering av ny 

snøscooterløype til rekreasjonskjøring (tilknytningsløype) fram til 

etablert godkjent rekreasjonsløypenett (hovedløype) for 

snøscooterkjøring i Lierne kommune 
 

Retningslinjenes hovedformål: 
Formålet med disse retningslinjene er å ivareta hensynet til naturmangfold, kulturminner, friluftsliv, 

reindrift, støy og sikkerhet jf. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. §4a, ledd 4 og 5, og 

bidra til bolyst og næringsutvikling. Retningslinjene skal spesielt ivareta hensynet til: 
 samlet belastning på naturmangfold, friluftsliv og reindrift, ved å sørge for at løypenettet 

begrenser seg til områdene nærliggende hovedløypenettet*, og at antall løyper holdes på et 

akseptabelt bærekraftig nivå.  

 støy og sikkerhet totalt sett, ved å sørge for at løypenettet begrenser seg til områdene 

nærliggende hovedløypenettet*, og unngå farlige områder. 

Med bakgrunn i hovedformålet skal tilknytningsløyper behandles etter følgende retningslinjer: 

Interesseområder: Retningslinjer 

1. Bolig- og hytteområder A. Tilknytningsløyper kan etableres fra områder med minimum: 

a. 5 boenheter,  

b. eller 5 hytter,  

c. eller 5 boenheter og hytter totalt. 

B. Tilknytningsløyper kan som hovedregel ikke tilknyttes 

enkeltbolig/enkelthytte. Det kan imidlertid gis tilknytningsløype 

over kortere avstand fra enkeltbolig/- hytte der avstanden ikke 

overstiger 100 m. 

2. Næringsvirksomhet 

(Servering, overnatting og 

annen tjenesteyting, 

Utleiehytter) 

A. Tiltakshaver kan få etablert tilknytningsløype dersom det er 

sannsynlig at det vil ha positiv økonomisk betydning for aktøren.  

B. Det kreves omsetning som gjør at man er pliktig til å levere 

næringsoppgave. For det året en bedrift er i oppstartingsfasen 

kreves en dokumentasjon på hvordan dette skal nås. 

3. Felles kriterier A. I bolig- og hyttefelt/områder må det fra feltet/området foreligge 

dokumentasjon på at etablering av tilknytningsløype er et omforent 

ønske fra alle vesentlig berørte.  

B. Tillatelse fra alle berørte grunneiere skal foreligge på alle 

tilknytningsløyper. 

C. Avstandskrav: Tilknytningsløypenes utstrekning skal ikke overstige 

1000 meter i luftlinje fra startpunktet til koblingspunktet på 

hovedløypen*. Jf. Figur 1. I spesielle tilfeller kan det etableres 

tilknytningsløyper inntil 2000 m i luftlinje. Avstandskravet gjelder 

ikke næringsvirksomhet. 

D. Tilknytningsløyper skal bruke korteste kjørbar trase fra startpunkt til 

koblingspunkt (jf fig. 1), og en skal unngå kryssing av større 

vassdrag og veier med offentlig ferdsel.  

E. Tilknytningsløyper skal ikke komme i konflikt med reindrift eller 

næringsinteresser og skal ikke gjøre vesentlig skade på natur, kultur 

og miljø.  

4. Drift og vedlikehold A. Tiltakshavere er selv ansvarlig for drift, merking og vedlikehold av 

tilkoblingsløypene i henhold til retningslinjer/vedtak  gitt av 

Scooterklubben og /eller kommunen. 

* Hovedløypenettet/ hovedløype er løypene/ løyper som omtalt i Forskrift for kommunalt løypenett 

snøscooter, Lierne §2 



Figur 1: 

 


