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VARSEL OM OPPSTART OM MULIG SNØSCOOTERLED FRA 

ÅKRESTRØMMEN - ENGERDAL KOMMUNEGRENSE 

RENDALEN KOMMUNE 
 

Rådmannen er bedt av formannskapet om å utrede muligheten for å etablere en 

snøscootertrase for fornøyelseskjøring fra Åkrestrømmen til Engerdal kommunegrense etter 

motorferdselforskriftens § 4a. Bestillingen tar utgangspunkt i allerede etablert snøscootertrase 

fra Åkrestrømmen til Vamfjellet og formannskapet har vært i kontakt med berørte grunneiere 

om mulighet for å inngå avtale (det foreligger ingen avtale med grunneier pr i dag). Vedlagt 

ligger kart med forslag til trase som formannskapet har utarbeidet. Forslaget er tegnet inn 

med oransje farge fra Vamåsen i vest til Snerta i øst. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at 

Rendalen kommune kun har hjemmel til å vurdere og anlegge leden fram til Engerdal 

kommunegrense.  

 

Befaringen som kommunen planla å holde høsten 2019 ble avlyst da Statskog etter nøyere 

gjennomgang ikke hadde behov for dette allikevel. Ny befaring kan være aktuelt senere i 

prosessen.  

 

Kommunen er pålagt å utrede en rekke temaer før man kan etablere en snøscootertrase. Dette 

gjelder støy, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og 

kulturmiljø og sikkerhet for å nevne noe. Videre er det en rekke områder som er direkte 

unntatt jf. § 4a i forskriften. Utredning av de ulike temaene blir neste steg i prosessen før en 

eventuell snøscooterled legges ut på høring.  

 

Vi sender ut dette brevet for å varsle oppstarten av arbeidet og for å be om innspill fra 

faginstanser, interesseorganisasjoner, brukere og rettighetshavere for at kommunen skal ha et 

best mulig kunnskapsgrunnlag når man skal gjøre sine vurderinger.  

 

Innspill sendes til oyvind.fredriksson@rendalen.kommune.no innen 14.01.2020. Eller som 

brev til Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

mailto:oyvind.fredriksson@rendalen.kommune.no


Rendalen kommune 

Vår ref. : 19/532-2 2 

 

Ola Løken        Øyvind Fredriksson 

virksomhetsleder |      utmarkskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

 

 

Vedlegg: 

Kart 

 

 

 


