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Søknad om deltakelse i forsoksordning med etablering av snoscooterloyper
i Nore og Uvdal kommune
Nore og Uvdal kommune i Buskerud søker med dette om deltakelse i forsoksordning
med etablering av snoscooterloyper gjennom arealpianlegging etter plan og
bygningsloven. Dette i henhold til invitasjon fra miljøverndepartementet datert
30.05.2013 (deres ref. 12/3241). ønske om deltakelse i forsoksordningen er forankret i
strategisk næringspian vedtatt i 2012 og vedtak i kommunestyret 24.06.2013 om å søke
om deltakelse i forsoksordningen.

Nore og Uvdal kommune er en stor utmarkskommune på hele 2.505 km
2 i Numedal,
Buskerud fylke. Kommunen har 2.524 innbyggere som i hovedsak er bosatt i hoveddalføret
langs fv. 40 og Numedalslågen, samt sidegrender til denne. Rødberg er kommunesenteret.
Kommunen satser mye på turisme og hyttebygging og det er i dag 4000 fntidsboliger i
kommunen. Hovedtyngden av fritidsboliger finnes i grensetraktene mot Hardangervidda, nord
i kommunen, dvs. Uvdal Imingfjell Dagalifjell. I disse områdene finnes mange oppkjorte
og merkede skiløyper. Ellers finnes flere områder med mindre hyttefelt og spredt
hyttebygging.
—

-

Kommunen har variert landskap som strekker seg fra store skogområder i sørøst til snaufj ell i
nordvest. Store områder er vernet som en del av bl.a. Hardangervidda nasjonalpark og
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Kommunen omfattes også av to vilireinområder
Hardangervidda og Norefjell-Reinsjøfjell. Med sine store utmarksarealer har kommunen gode
muligheter til å legge eventuelle snøseooterløyper i områder som ikke kommer i konflikt med
villreinområder, områder med fast bosetning eller hyttefelt. Løypenettet kan legges både i
skogområder og i snautjell / fjellskogområder.
—

Det er videre muligheter for å legge løypenettet innom et eget motorsportsenter i kommunen,
samt motorsportsenter i Dagali i nabokommunen Hol. Mulighetene er også gode for å knytte
et løypenett sammen med eventuelt løypenett i nabokommunene Rollag, Nes, Ål og Hol.
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Forholdene vurderes meget gode med tanke på å kunne etablere relativt omfattende løypenett
(dvs, mange km) som ligger i et variert landskap og som i varierende grad vil tenkes å kunne
komme i konflikt med f.eks. andre fritidsbrukere. Det ligger således godt til rette for å
utforme et løypenett som er godt tilpasset ønsket om å evaluere / skaffe mer kunnskap om
virkningen, av et løypenett. Dette både med tanke på natur, dyreliv, friluftsliv mm.
Siden kommunen har store vernede områder med store restriksjoner på blant annet
motorferdsel synes det lokalt naturlig at det kan gis et større handlingsrom i utvikling og bruk
av de ikke vernede områdene, blant annet gjennom etablering av snøscooterløyper.
Kommunen kan med dette gi tilbud til et mangfold av fritidsutøvere. Fra de som vil utøve et
enkelt friluftsliv i ro og fred til de som ønsker større tilrettelegging og til slutt de som har
behov eller ønske om å benytte snøscooter for å komme seg ut i naturen.
Kommunen tenker seg et løypenett som strekker seg fra kommunegrensa mot Rollag i sør
nordover gjennom Vergjedalen (stort skogområde sørøst i kommunen) videre nordover mot
Tunhovdområdet (med muligheter for tilkobling til løypenett i nabokommunene Nes og Ål)
så vestover inn i Smådølområdet og Dagalifjellet (område med mer snaufjell, hyttefelt I
skiløypenett og motorsportsanlegg.) Det er om ønskelig mulig å lage et løypenett som i
luftlmje strekker seg fra 20 km til 150 km (lenger dersom det lcnyttes sammen med
nabokommunene).
—

—

—

Beskrivelse av aktuelle områder:
Vergjedalen: Stort skogområde med god utbygd skogsbilveinett som i hovedsak ikke
brøytes. En kan derfor tenke seg snøscooterløype som i hovedsak blir lagt i
eksisterende skogsbilveinett. Området har ingen fastboende og kun få fritidshytter, og
en del seterbebyggelse.
Tunhovdområdet: Høyereliggende skogområde med noe mer spredt hyttebebyggelse
og mindre hyttefelt. Få fastboende rundt Tunhovd sentrum.
Smådol I Dagalifjell: Høyereliggende seterdal med fjellskog og snaufjell.
Seterbebyggelse og noe spredt hyttebygging i hoveddalføret. Større hyttefelt med mye
fritidshytter vest i området. Mye skiløyper vest i området i tilknytning til
hytteområdene. Et interessant område med tanke på å undersøke om det er mulig å
benytte topografien til å etablere en snøscooterløype (med reguleringer) i nærhet til
større hytteområder med et tett skiløypenett, uten å komme i konflikt med andre
brukergrupper. Sør i Smådøl ligger det også et motorsportsanlegg. Området egner seg
godt med tanke på guidene turer el. i tilknytning til turistbedriftene.
Omfanget av snøscooterkjøring i kommunen er relativt stor, men da til nytteformål. I 2012 ble
det gitt 270 snøscooterløyver hvorav de aller fleste ble gitt i henhold til § 5c; transport av
bagasje og utstyr til hytter. Eventuell etablering av snøscooterløyper vil trolig ha liten
innvirkning på dette transportbehovet. Det kan imidlertid tenkes at en del av de som har
snøscooter og behov for å benytte dette til frakt av utstyr også vil benytte et eventuelt
løypenett dersom dette ligger i nærheten. Ellers er det generelt en stor motorinteresse blant
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Nore og Uvdal kommunes ungdommer, og stor aktivitet knyttet til motorsportsenteret i
Smådøl. Aktiviteten her er organisert gjennom Nore og Uvdal Motorsportklubb.
Fra gammelt av var det også vanlig å benytte snøscooter i forbindelse med transport til vann i
forbindelse med isfiske, noe som det nok kan være interesse for dersom et løypenett knyttes
opp til populære vann for isfiske.
Med relativt nærhet til tettbebygde byområder som Notodden, Kongsberg og Drammen er det
sannsynlig at lengre og gode snøscooterløyper vil tiltrekke seg en del interessenter fra disse
områdene.
Kommuneplan for Nore og Uvdal, vedtatt i 2010 har hovedsatsingsområder på “folkehelse og
bolyst”, “næringsutvikling og arbeidsplasser” og “kommuneorganisasjonen”.
Arealdelen av kommuneplan rulleres gjennom kommunedelplaner. Siste felles arealdel er fra
2000.
Kommunedelplan for stier og løyper fra 2009 er vedtatt rullert med oppstart i 2013. Dette er i
tråd med vedtatt planstrategi. Slik det ser ut nå, vil snøscooterløyper knyttet til
forsøksprosjektet kunne bli innarbeidet som en del av sti- og løypeplanen.
Nore og Uvdal kommunen har etablert et eget Utmarkssenter med ressurser som kan bistå i
oppfølging og evaluering av et forsøksprosjekt. På utmarkssenteret finnet bl.a. Statens
naturoppsyn (2 personer), sekretariat for Villreinnemnda for Hardangervidda, sekretariat for
Hardangervidda villreinutval, sekretariat for kommunens motorferdselutvalg, sekretariat for
Tilsynsutvalget for Buskerud (Hardangervidda nasjonalpark), Viken skog, skogbrukssjef og
utmarkskonsulent.
På denne bakgrunn mener vi Nore og Uvdal kommune vil være en spennende og
interessant kommune å velge ut for deltagelse i forsøksordningen med etablering av
snøscooterløyper.

Med vennlig hilsen

Vidar Torgersen
Konst. rådmann
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