
Forskrift om løyper for rekreasjonskjøring med 

snøscooter, Grong av 14.12.2017 nr 2265 
Hjemmel: Fastsatt av Grong formannskap 14. desember 2017 med hjemmel i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for 

bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a, jf. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark 

og vassdrag. 

Endringer: Endret ved forskrift 26 feb 2019 nr. 183. Endret ved forskrift 24. mars 2022.  

 

§ 1.Formål 

Ut i fra et samfunnsmessig helhetssyn regulere og legge til rette for bruk av løypene for 

rekreasjonskjøring med snøscooter i Grong kommune. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av snøscooterløyper i Grong kommune. 

Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøscooter 

(beltemotorsykkel), i godkjente løyper i henhold til vedlegg 1. 

§ 3.Generelle bestemmelser 

a. Løypene kan ha ulike åpningstider, men kan åpnes tidligst 1. januar og skal ikke brukes etter  

25. april. Kommunen kan etter søknad, eller etter innspill fra reindrifta fastsette andre tidspunkter  

for åpning. 

b. Det skal være etablert tilfredsstillende ordninger for parkering ved løypenes startpunkter før  

løypene  

tas i bruk. 

c. Løypene skal være merket og skiltet iht. den enhver tid gjeldende Statens vegvesen – Veileder  

Fysisk sikring av snøscooterløyper. Merking og skilting skal godkjennes av kommunen før den  

åpnes/tas i bruk. 

d. Det forutsettes snøføre over hele løypestrekningen før løypene tas i bruk. 

e. Løypene skal ikke brukes i tidsrommet 2300–0700. 

f. Kjørefart  

1. Maksimal hastighet 60 km/t 

2. Nær bebyggelse/hytter i en avstand av 50 m/sentrumsområder maksimum 20 km/t 

3. Ved kryssing av vei maksimum 20 km/t 

g. Løype/rasting  

1. Maksimal bredde på trasè er 5 m. 

2. Kjøring utenfor løypetraséene er ikke tillatt. 

3. Stopp/rasting kan skje i en avstand inntil 30 m ut fra løypa. 

h. Fører av snøscooter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel. 

i. Ferdsel i løypenettet skjer på eget ansvar. Enhver har ansvar for egen sikkerhet og  

sikkerhetsvurdering. Fører må spesielt vurdere islagte vann før de kjører ut på vannflaten. 
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j. Det kan etter godkjenning av kommunen fastsettes brukerbetaling for bruk av løypene,  

herunder også tilleggsgebyr for ikke betalt løypeavgift. 

§ 4.Spesielle bestemmelser 

a. Løypa skal stenges når reindriftsnæringa forlanger dette ved flytting av rein, eller dersom andre  

særlige forhold inntreffer, jf. også pkt. 3 a og 3 d. Kommunen er ansvarlig for at stenging blir gjort  

kjent. 

b. Løypene kan stenges dersom skogsbilveiene brøytes for biltrafikk/tømmerkjøring. 

§ 5.Kriterier for bruk 

a. Løypene skal være åpen for alle. 

b. Godkjente trafikkskoler kan etter avtale med kommunen nytte løypenettet som øvingsområde  

for opplæring til førerkort for snøscooter. 

c. Løypene kan nyttes til kjøring i næringsøyemed. Nærmere bestemmelser kan gis av kommunen. 

d. All kjøring med snøscooter skal skje etter veitrafikklovens bestemmelser. 

e. Ev. brukergebyr skal være betalt, jf. pkt. 3 j. 

§ 6.Driftsoppgaver/ansvar 

Kommunen har det formelle ansvaret for drift av løypenettet, herunder vurdering av behov for 

omlegging og stenging av løypenettet. 

Kommunen kan gjennom avtale sette bort det praktiske arbeidet til enkeltperson eller 

organisasjon/lag/forening. 

§ 7.mislighold 

Kommunen kan stenge løypa dersom bestemmelsene i denne forskrift ikke overholdes. 

§ 8.Ikrafttreden 

Denne forskrift trer i kraft straks. 

Vedlegg 1 til forskrift: 

Følgende løyper omfattes av forskrift om løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter, 

Grong kommune, Trøndelag 

Løype nr. Navn Åpningstid Kommentar 

1 Nesådal–Heimdalsvatn 1 1.2–25.4 
 

2 Ness til Nesådalsvegen ved 

Brusvatnet 

1.1–25.4 Løypa åpnes etter avtale med grunneier 

3 Heimdalsvatn–Namsskogan 

grense 

1.2–25.4 Løypa åpnes ikke før det er etablert tilknytning fra 

Namsskogan kommune 

4 Moaslette–Ungdomslagshytta 1.1–25.4 
 



Løype nr. Navn Åpningstid Kommentar 

5 Sagmoen, Nes- Nesådalen- 

Møkkelvatn 

1.1–25.4 
 

6 Sagmoen–Harran sentrum 1.1–25.4 
 

7 Harran sentrum–Mefjelltjønna 1.1–25.4 
 

8 Fra Brusvatnet til Geitingvatnet 1.2–25.4  

9 Bjørgan–Snåsa 1.1–25.4 
 

  



Kart over løyper vedtatt i Kommunestyret 24.03.2022  

 

 


