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Kommunedelplan for snøscooterløyper, Hægebostad 
kommune 
Utvidelse av løypenettet på Hobbesland, 2020 

1.1 Bakgrunn 
Det ble i 2017 vedtatt en kommuneplan for snøscooterløper i Hægebostad. Kommunen har i pr i dag 
avtale med to grunneierlag på drift av løypene som ble godkjent i planen. Det er Verdal grunneierlag 
og Hobbesland grunneierlag. På slutten av 2018 søkte Hobbesland grunneierlag om å få utvide 
eksisterende løype nordover. Utvidelsen gjelder løypenettet på Hobbesland. Dette er en geografisk 
utvidelse der bestemmelser, drift, parkering etc. blir som gjeldende plan.  
 

1.2 Medvirkning og prosess 
Løypeutvidelsen utredes og sendes på høring. Fra opprinnelig innsendt forslag er traseen justert 
etter dialog med grunneierlaget slik at den er flyttet bort fra viktige friluftsområder og hytter og det 
er derfor ikke nødvendig med egen støyutredning.  
 
Øvrige deler av KU er gjort for samme tema som i planen fra 2017, med noen justeringer for å 
tilpasses veilederen fra miljødirektoratet som om omhandler temaet.  Kommunen ser ikke at det i 
forbindelse med utvidingen er behov for revidering av bestemmelser knyttet til løypene og andre 
forhold rundt planen.  Det er kun snakk om utvidelse av løypa der prinsippene for drift og bruk forblir 
slik de ble godkjent i 2017. 
 
 
Veiledere utgitt av miljødirektoratet som ligger til grunn for prosessen rundt utvidelsen: 
 
Veiledning – Støy og planlegging av snøscooterløyper 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/motorferdsel/veileder_stoy_snoskuterl
oyper.pdf 
 
Naturmangfold og planlegging av snøscootertraseer 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/motorferdsel/veiledning---
naturmangfold_tilbakemelding-003.pdf 
 
 

1.3 Omtale av forslag til utvidelse av snøscooterløype 
Omsøkte snøscooterløype Hobbesland, trase 3 er en utvidelse av eksisterende løypenett, trase 2 på 
Hobbesland mot nord. 
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Figur 1. Kartet viser eksisterende løype godkjent i 2017 med blått og den nå omsøkte løypen vist med 
grønt. 
 
Området er delvis kupert og skogkledd. Lenger inn i området åpner landskapet seg mei opp.  
Det er noen få hytter i området som brukes av grunneierne. Det er lovlig snøscootertrafikk i deler av 
traseen i dag. 
 
Området er lite i bruk vinterstid av folk utenom hytteeiere. Tidligere ble det av og til kjørt skiløype fra 
Haddelandsheia til Blåberg som ligg vest for traseen. Denne løypa er lite i bruk i dag, og blir sjelden 
eller aldri oppkjørt, delvis på grunn av mangel på snø. Det er denne løypa som er registrert i 
kartlegginga av områder for friluftsliv. 
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2 Utgreiing 

2.1 Naturmangfold 

 

 
 
Kartutsnittet viser INON innan området.Inngrepsfrie områder (INON) 
 
Deler av løypetraseene på Hobbesland går inn i inngrepsfrie område. Dette er område som ligger 1 
km fra tekniske inngrep. 
Vurdering av tiltaket: 
Ett av kriteria for etablering av snøscootertraseen er at det ikke skal gjøres terrenginngrep. Det er 
bare tillatt med rydding av vegetasjon. Etablering av traseen vil derfor ikke komme i direkte konflikt 
med INON. 
 
Sårbare viltarter 
Det er ikke registrert sårbare viltarter i området. 
 
Orrfugl/storfugl 
Det er ikke kjent eller registrert viktige spillplasser for orrfugl eller storfugl i området.  
Vurdering av tiltaket: 
Når det gjelder sårbare perioder er siste uka i april viktigste spilll- og paringsperiode. Løypenettet 
stenger 25 april, altså like før denne viktige perioden. 
Et annet moment er at løypenettet åpner klokka 07:00 om morgenen. Storfuglen har sin 
spilleperiode mellom natt og morgen og vil være ferdig når snøscooterløypene åpner. 
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Hjortevilt 
Det er hjortevilt i området, men dersom mye snø vil dyra trekke ned i dalene. 
Ingen spesielle tiltak vurdert. 
 

2.2 Sikkerhet 

2.2.1 Snøskred (sikkerhet) 

 
Snøscootertrase 3 , Hobbesland i grønt, fareområder snøskred i rødt, steinsprang med svart 
 
 
Vurdering: 
Ingen av løypetraseene går igjennom områder med som er vist med skredfare på NVE sine skredkart.  
Snøscooterløypene lagt i kanten av og utenom fareområdene. 
 
Det kan oppstå perioder med særlig stor skredfare der en kan løse ut skred i terreng slakere enn 30 
grader.  For å fange opp dette er det i forskrifta tatt inn bestemmelser om at løypene vil bli stengt i 
perioder med særlig stor skredfare.  
 

2.2.2 Islagte vatn og kryssing av vassdrag 
 
Løypa Hobbesland krysser Knipetjønn, Krokevatn og indre Småtjødn. For å sikre at kjøring skjer på 
sikker is er det tatt inn i bestemmelsene om prøveboring og minimum tillate tjukkleik på is. 
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Flere steder krysser løypene større og mindre bekker. I Bestemmelsene er det tatt inn rutiner knytt til 
utsjekk av dette gjennom sesongen, og med krav om stenging eventuelt midlertidig mindre 
omlegging av trase innenfor in radius på 50 meter. Ved behov for å anlegge enkel bruløsing  som ein 
fast fysisk installasjon forutsettes det at tiltaket blir omsøkt etter plan- og bygningsloven.  
 

2.2.3 Mobildekning 
Det er stort sett mobildekning langs trasene. Det kan likevel være område med mindre god dekning 
som gjør at en bruker noe ekstra tid for å hente hjelp ved ulykker. At en for det meste kjører to eller 
flere samen vil til en viss grad bøte på dette. 

2.3 Friluftsliv, inkludert støy 
Det er et kartlagt friluftslivområde nær løypa. Dette er en skiløype fra Haddelandsheia til Blåberg. 
Tidligere ble det av og til kjørt skiløype til Blåberg. Denne løypa er lite i bruk i dag, og blir sjelden eller 
aldri oppkjørt. Snøscooterløypa er flyttet fra opprinnelig forslag for å ikke komme i konflikt med 
skiløypa og for å slippe støyutredning.  Veilederen fra miljødirektoratet  som går på støy har følgende 
avstandskrav til kartlagte friluftsområder: 

 

Om en er utenfor denne minsteavstanden vil det en ikke utløse kravet om egen støyutredning 

2.4 Kulturminner og landskap 
Kommunen har lagt opp til at vurderingen i forhold til kulturminner blir gjort i forbindelse med 
ordinær høring. Kommunen vurderer det slik at en justering av linjeføring vil være en enkel sak om 
det skulle vise seg at det er konflikt i forhold til kulturminner.  Så langt en kan se er områdene som er 
markert som kulturminner gamle setervoller. 
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Det er utarbeida temakart for kjente kulturminne 
 

 

2.5 Bolig og hytteområder 
 
Det ligger noen få hytter men ingen boliger i nærheten av løypetrase 3, Hobbesland.  Hytteeierne 
nær løypa er de samme som har gitt skriftlig samtykke til etablering av løypa som grunneiere. Det er 
således grunn til å anta at de er innforstått med å få motorferdsel i området. For å slippe 
støyutredning er traseen lagt slik at den er utenfor bufferområdet rundt hytter, der det er krav om 
særskilt støyutredning. 
 

3 Endring i kommunedelplanen ved utvidelsen av løypenettet.  
 
I bestemmelsene til det kommunale løypenettet som ble vedtatt i 2017 står det i § 2: 
Vedlegg 1 viser kva løypetrasear som kan opnast for rekreasjonskøyring med snøscooter 
 
Vedlegget 1 til bestemmelsene oppdateres med nytt kart dersom utvidelsen vedtas. Ellers er det ikke 
lagt opp til endringer i bestemmelsene. 


