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Arkivsaksnr: 2016/182-0
Saksbehandler: Hege Sæther Moen
Dato: 18.01.2016

Utvalg
Arbeidsutvalget for Trollheimen

Utvalgssak
7/2016

Møtedato
22.01.2016

Eneren.com - Søknad om motorferdsel knyttet til arrangement
Skieneren - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu og Oppdal
kommuner
Søker:
Enern.com– EnernOppdal, vedJanetteHargin,epost:janette@enern.com

Dokumenteri saken:
1. Søknadfra Enern.comdatert 11.01.2016

Søknadenvurderesiht.:
1. Forskrift for Trollheimenlandskapsvernområde
av11.12.1987
2. Forvaltningspla
n for verneområdenei Trollheimen2015
3. Naturmangfoldloven

Forvalters tilrådning
Enern.comvedJanetteHargingisdispensasjonfra verneforskriftenfor TrollheimenkapIVpunkt 5.1 for
bruk av snøscootertil nødvendigsikkerhetstiltakog oppryddingi forbindelsemed arrangementet
Skienernden27.02.2016.Dispensasjonen
gismed hjemmeli verneforskriftenfor Trollheimen
landskapsvernområde
kap.IV punkt 5.3 f).

Vilkår:
1. Dispensasjonen er knyttet til Enern.comsomer ansvarligfor tilretteleggingog sikkerhetunder
arrangementet.Enern.comvedJanetteHarginer ansvarligfor at vilkårenei dispensasjonenoverholdes.
2. Dispensasjonen
gjelderfor følgende2 snøscootere(en tur hver) langstraseenfra start ved
Granasjøentil Grøtsetradeler av traseenskjerinnenforgrensentil Trollheimenlandskapsvernområde:
- 1 snøscootertilhørendeOppdalRødeKorsHjelpekorpsfor forflytning etter sistestartendefra
Granasjøentil Grøtsetra, for å biståsomberedskapsressurs
der, og samtidigetterseat det ikkeer
løpereigjeni traseenfra Granasjøentil Grøtsetra.Sjåførerer JonAndersKrokanneller Vegard
Fagerhaug.
- 1 snøscooteri arrangørsregi for oppsamlingav søppel,innsamlingav merkemateriellog kontroll av
løypetrasefor å sjekkeat det ikkeer løpereigjen.Sjåfører OlaHokseng.

3. Kartetundervisertrase´over omsøkteskiløyperpå Nerskogeni regi av Nerskogenløypeforening.
NerskogenLøypeforeninghar dispensasjonfor oppkjøringav skiløypei trase1 og 2. Det er trasenr 1
somskalnyttes i forbindelsemed Skienern.

4. Det forutsettesat det ikkekrevessærskilttilretteleggingfor arrangementetmed tankepå oppkjøring
av løyperut over det somordinært ville vært gjort i regiav NerskogenLøypeforening.Videreat
oppkjøringog tilretteleggingav skiløypeninnenforvernegrensenskjeri tråd med Nerskogen
Løypeforening
s dispensasjonav 09.04.2015.Det nevnesher spesieltat løypekjøringenskalskjeved
bruk av snøskuter med sporleggereller løypemaskinmed maksimaltstøynivå80 dB/A og maksimal
sporbredde5 meter.

Forholdettil annet lovverk
Dispensasjonen
begrenserikkegrunneiersrett til å nektemotorferdselpå egeneiendom.Innehaveren
av dennedispensasjonenmå selvinnhentetillatelsefra grunneier,og påseat kjøringenfølgerandre
lover og forskrifter, somregulerermotorferdseli utmark.
Klagemulighet
Vedtaketkanpåklagesaven part eller annenmedrettslig klageinteresse,jf. Forvaltningsloven§ 28.
Frist for klageer tre uker fra vedtaketer mottatt. Klagenstilestil Miljøverndirektoratet,men sendestil
Verneområdestyretfor Trollheimen.

Søknad:
Det visestil telefon og epostvekslingmellomordføreri RennebukommuneOla Øieog forvalter Hege
SætherMoen den 30.11og 03.122015vedrørendemulighetfor å nytte eksisterendeskiløypetrase`
innenfor vernegrensenpå Nerskogeni forbindelsemed arrangementetSkieneren
. Videretil søknadav
11.01.2016,fra enern.comog telefonsamtalemed enern.comvedJanetteHarginden 18.01.2016for
utfyllende/ avklarendeinformasjonknyttet til planlagtbrukt traseog oppleggfor gjennomføringav
arrangementetSkieneren
.

Kartetover somvar vedlagtsøknadenvisereksisterendeskiløypenett på Trollheimen-sideni Oppdalog
Rennebu. Vernegrensener ikkevist i dette kartet, men det er bareen del av skiløype-traseensomer
innenfor vernegrensentil Trollheimenlandskapsvernområde.
ArrangementetSkienerener et skirennmed til sammenca1500 deltakere,somstarter henholdsvis42,
23 eller 13 km. Løpeter planlagtden27. februar2016.Desomskalgådenlengstetraseenstarter ved
Granasjøenog følger eksisterendeskiløypetrasefra Nerskogentil Grøtsetra,somer det andre
startpunktetfor løpet,og deretter videretil målgangi Oppdalsentrum.
Planlagt start ved Granasjøener 10.30, og det antasat sisteløperer ute av verneområdetca12.30.
OppdalRødeKorsHjelpekorpser innleidsomberedskapunderarrangementetog vil ha basevedde to
startstedene, Granasjøenog Grøtsetra. Arrangøreneønskerdispensasjonfor at en av de to scooterne
fra Rødekorskankjørebaksisteløperfra start ved Granasjøentil Grøtsetra, der andrestasjonfor
redningstjenestener, og veddette sikreat ingener igjeni traseenog trengerassistanse.I etterkant av
arrangementet(sammedag)ønskerogsåarrangørenå kjøreen oppsamlingssnøscooter
for å ryddeopp
eventuell søppelog merking,og setil at siste løperhar passert.

Naturmangfoldloven

og verneforskrift

Formåletmed vern av Trollheimenlandskapsvernområde
er å ta varepå et særegentog vakkert
fjellområdemed skogog seterdaler,og et rikt plante- og dyreliv.
Det er et genereltkjøreforbudi verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområde
kap.IV punkt
5.1.
Motorferdselvedoperativtredningsarbeid(konkreteredningsaksjoner)kanskjei medholdav
Verneforskriftenkap.IV punkt 5.2 b).
Motorferdselendet her søkesom må vurderesi forhold til verneforskriftenkap.IV punkt 5.3f)
«motorferdselnår andresærlegegrunnarligg føre.Føreit løyvevert gjeve,skaltrongenhaldastopp
mot moglegeskadarog ulemperog vurderasti høvetil eit mål om å reduseremotorferdslatil eit
minimum».
Miljøverndepartementethar 8.2.2011i medholdav Naturmangfoldloven(NML)§ 62 delegert
forvaltningsmyndighetentil Verneområdestyretfor Trollheimenfor dispensasjoneretter
verneforskriftenog NML§ 48.

Verneområdestyretfor Trollheimenhar videredelegertmyndighetfor behandlingav ikkeprinsipielle
motorferdselsakerinnenforverneområdenei Trollheimentil arbeidsutvalgetog verneområdeforvalter.
Alle dispensasjonerskalvurderesetter NML§§ 8-12.

Vurdering
NerskogenLøypeforeninghar i flere år kjørt opp skiløyperpå Nerskogen,og har i eksisterende
dispensasjonav 09.04.2015løyvefor å kjøreopp sporetter trase1 og 2 på kartet under.

Kartethentet fra en tidligeresøknadfra NerskogenLøypeforening

Skienern er planlagtarrangerti eksisterendeløypetrase,uten ekstratilrettelegging.Sliksett er det kun
motorferdsel(2 turer) somskalbehandlessomdispensasjonssak.
Løypetraseenberørerverneområdet i
to korte strekningervedKrokbekkenog vedSvartdalstjønna/ Sørøyåsen.Motorferdselenskjerslik i
randsonenav verneområdetog etter en trasesomalleredekjøresopp flere gangeri uken.Toekstra
turer med snøscooteroppfattesikkeå økebelastningenpå verneverdieneeller forstyrrelsenfor andre
brukereavområdetvesentlig. Arrangementeter stort, med mangestartendeskiløpere, og det er nok
heller dette somvil væreforstyrrendefor vilt og andrebrukereav området.Organisertaktivitet kan

ikkereguleresmed utgangspunkti verneforskriftenfor Trollheimen,og derfor er denneøkteaktiviteten
i segselvikkegjenstandfor vurderingi dennesaken.
Trollheimener viktig for friluftsliv, rekreasjonog naturopplevelse.I forvaltningsplanenfor
verneområdenei Trollheimengårdet fram at forvaltningsmyndighetenønskerå fremmefriluftsliv og
naturopplevelsei et folkehelseperspektiv.Trollheimensurørte natur skalkunneopplevesgjennom
enkelt,tradisjoneltfriluftsliv. Videreskalnaturverdienekunnenyttes til lokalog nasjonalverdiskapning
når dette skjerpå en bærekraftigmåte og innenforrammeneav verneforskriften.
Forvaltningsplanenfokusereraltsåpå det tradisjonelleenklefriluftsliv – kjennetegnetav hensynsfull
adferdog opplevelserbasertpå ro, stillhet og urørt natur. Friluftsaktivitetersomkrevertilretteleggingi
form av fysiskeinngrepeller somi segselvvil gi spori landskapog vegetasjoner en trusselmot
verneformålet.Det er genereltikkeønskeligå leggetil rette for friluftsaktivitet sommedførerfor stor
bruk av motorkjøretøyi Trollheimen,likeveler det i enkeltedeler avTrollheimenåpnetfor oppkjøring
av skiløypersliksomher på Nerskogen.Dette må en sepå somområdevistilpasningi enkelterandsoner
med stor konsentrasjonavhytter og utfart, eller for å kanalisereferdseli sårbareområder.
I besøksplanenfor Trollheimenleggesdet opp til en framtidigområdebruksom bidrar til å opprettholde
verneverdieneog gi rom for lokalverdiskaping.Genereltskaltilretteleggingog bruk av verneområdene
skjeetter sammemønstersomtidligere.Det er ikkeønskeligmed ny tilretteleggingsommedførerøkt
motorferdsel.Eventuellny tilretteleggingskalskjei randsoneneav verneområdene.
Forvaltningsplanenhar kjøretidsbegrensninger
for å minimeremotorferdseli ferie, høytidog
helg,og i sårbaretider for vilt om våren.Disseer det nødvendig å avvikepå arrangementsdagen
om det
åpnesfor å gi to snøscooteredispensasjonfor å kjøreetter sisteløperi skiløypetraseen.Snøscoote
ri
dette områdeten helgedagi februarvurderesikkeå værenoenstor forstyrrelsefor friluftsliv utøvelsen
i dette området, da det nok heller vil værede mangeskiløpernesompregerområdetunder
arrangementet.Vilt / rovfuglvurderesikkeå værespesieltutsatt for forstyrrelsei denaktuelle perioden
i dette området.Omreineni områdetforstyrreser mer uvisst,og avhengeravi hvilkeområderdisse
befinner segpå dennetiden. Det at Skienerenforegåretter eksisterendeskiløypetrasevurdereså
oppveiefor eventuellforstyrrelsesomarrangementetog motorferdselenmedfører.
§ 8 kunnskapsgrunnlaget
Informasjoneni dennesakener hentet fra søknad,telefonsamtalemed søkerogforvaltningsplanenfor
verneområdenei Trollheimen.Skienerener planlagtå gåi denalleredeoppkjørteskiløypapå
Nerskogen,og vil slikikkekrevenoenegentilretteleggingsomkrevermotorferdseleller inngrep/
tilpasningeri landskapet.Motorferdselensomer nødvendiger knyttet til å gi tilfredsstillendesikkerhet
for arrangementet,og sørgefor at områdeter ryddigetter at løpet er over.
Vedkjøringmed snøscooterer støyden størstebelastningenfor miljøet. Transportenvil ikkesette
vesentligespori terrenget,sålengedenskjerpå snødektog frossetmark.Støyer likevelen vesentlig
forstyrrelsefor viltlevendedyr - spesielti yngletiden.Ogsåfor friluftutøvelsener støyfra motorferdsel
generende.Tidsrommetmotorferdselenskjeri er utenfor denviktigsteyngle-/hekketidenfor fugl / vilt,
men vil likevelvedsterk kuldeeller vedstoresnømengderkangi betydeligmerforbruki energi.Deter
derfor viktig å begrensemotorferdseleni tid og omfang.
I dennesakenvurderesde mangeskiløperneå væreen minst like stor forstyrrelsesomto
snøscooterturerlangsen eksisterendetrase.
Kunnskapsgrunnlaget
syneså væretilstrekkeligog det er ikkebehovfor å ta i bruk § 9 føre-varprinsippet.
§ 10 økosystemtilnærmingog samletbelastning

Det kjøresopp skispori området fra sesongstarttil ca20.april årlig.Områdetnyttesav de mange
hytteboernei randsonenav Trollheimenlandskapsvernområde
i dennedelenav verneområdet.
Det er per 20163 størreidrettsarrangementinnenforgrensentil Trollheimenlandskapsvernområde
Fjellenernog Skienerni Oppdal/Rennebuog Norgescupi Randoneepå Kårvatn.Summenav
motorferdseltil dissearrangementeneer småbådei antallkm / timer og i utstrekning,og vurderesikke
å påvirkeden samledebelastningenpå økosystemetvesentlig.
Tiltaketer positivt for lokalsamfunnet,vedå gi godreklameog ringvirkningerfra tilreisende.Traseen
løpernebrukerer alleredepreparertog selvearrangementetkreverikkemotorferdselannetenn de to
omsøkteturene.
Densamledebelastningenav omsøktmotorferdselsyneså væreminimal.Det er en vissny
dispensasjonspraksis
i dennesaken,men da arrangementetskjeri alleredeoppkjørtløypetrasesynes
tiltaket å værenoesomkanimøtekommesuten fare for skadeligpresedensvirkning.
Totalvurderingener at omfangetav motorferdseler lavt, og de positivegoderfor arrangørog
lokalsamfunnsynesstørreennulempenvedmotorferdselen.
§ 11 kostnadenevedmiljøforringelse
Vurderessomikkerelevanti dennesakda tiltaket ikkemedførervarigskade.
§ 12 miljøforsvarligeteknikkerog driftsmetoder
Snøscootervurderessommest hensiktsmessigkjøretøyfor omsøkttransport.Transportenkanbare
skjepå snødektog frossetmark.
Det synesderfor å kunneåpnefor nødvendigmotorferdselslikdet søkesom i dennesaken,men det er
viktig å holdeomfangetpå et minimum.
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