
Forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune 

Fastsatt av Engerdal kommunestyre 15. august 2018 med hjemmel i lov 10. juni 
1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven). 

Endret ved forskrift 16 sep. 2020 nr. 2263 (bl.a. tittel). 

§ 1.Beskrivelse av trasé                                                                                          

Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs 

følgende merkede løyper. Beskrivelse av løyper med løypenummer. Løypene vises 
på kart tilhørende denne forskrift. 

1: Gnollsætervegen–Hylleråsen og serveringssted «Anne landet» 
2: Heggeriset – Veundåsætrene 

Avstikker 2a: Snerta 

Avstikker 2b: Granberget 

3:  Engerdal sentrum – Kvitvola (der møter løype nr. 3 løype nr. 2) 

Avstikker 3a: Bensinstasjon 

Avstikker 3b: Minibank og butikk 
4: Kvitvollia – Sølenstua 

5: Kvitvollia (Løypekryss løype nr. 3, 4 og 5)–Drevsjø 

Avstikker 5a: Risbakken 

Avstikker 5b: Paviljongen Kvilten 

Avstikker 5c: Hogstad camping 
6: Vurrusjølia – Riksgrense 

8: Femundtunet – Jotholla 

Avstikker 8a: Drevsjø camping 

9: Sølenstua–Krysningspunkt løype 9a og 10 

Avstikker 9a: Galten 

Avstikker 9b: Nordre Høltjønna 

10: Krysningspunkt løype 9a og 10–Femundtunet 

Avstikker 10a: Gløtberget 

Avstikker 10b: Femundtunet 
12: Krokåtsjøen 

Avstikker 12a: Krokåttjønna 

Avstikker 12c: fram til Rørsjøen 

Avstikker 12d: Sorken. 

13: Gløtberget–Sømådalen 

Avstikker 13a: Rønningen camping 

Avstikker 13b: Sømåkvolvet 

14: Sømådalen–Elgå 

Avstikker 14a: Sømådalen camping 

Avstikker 14b: Sømådalen sentrum 

Avstikker 14c: Båtstø camping 

Avstikker 14d: Bryggeloftet og Femund Lodge 

Avstikker 14e: Nærbutikken i Elgå. 

 
§ 2.Åpningstid                                                                                                   

Generell åpningstid for snøscooterløypene er kl. 06:00–23:00. 
Løype 12 må ikke prepareres eller åpnes før 1. januar. 



Unntatt fra dette er løypemannskap, oppsyn, utrykningskjøretøy etc. som kan benytte 

løypene utenfor åpningstid. 
Snøscooterkjøring er bare tillatt på snødekt mark. Dette betyr at en scooterløype ikke 

kan åpnes før den i sin helhet er snødekt, og at den må stenges dersom deler av den 
blir bar. Kjøring etter 20. april er ikke tillatt i reinbeitedistriktet (løypenr. 12 med 
avstikkere). For andre løyper tillates kjøring fram til 20. april, eller fram til 2. påskedag 

dersom denne faller etter 20. april. 
Kommunen/kontrollmyndighet kan til enhver tid stenge løypa når snø-, is-, 

klimaforhold, vilt eller andre hensyn tilsier dette. Løypene innenfor reinbeitedistriktet 
kan stenges med kort varsel av hensyn til reindriftsnæringen. 

  

§ 3.Merking 

Før løypene kan tas i bruk det enkelte år, skal parkeringsplasser og løypetraséer 

være merket. Fartsgrenser iht. § 4 skal også merkes. Kryssinger av fylkesveg skal 
merkes iht. veileder, og i samråd med Statens vegvesen. 
Løypa merkes med brøytestikker med refleks som tas ned etter hver sesong. Infoskilt 

settes opp av driftsansvarlig ved start og slutt av hver enkelt løype. Merkingen skal 
godkjennes av kommunen. 

Det er ikke tillatt å utføre tiltak eller inngrep i terrenget langs løypetraseen. Rydding 
av vegetasjon er tillatt, men skal kun skje i samråd med grunneier. 
Snøskuterferdsel i disse løypene, etter denne forskrift, er bare tillatt når løypene er 

entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket 
og åpnet for sesongen. Kjøring utenfor de godkjente og merkede løypene er ikke 

tillatt. 
 
§ 4.Fartsgrense 

Forskriften fastsetter at det i terreng ikke må kjøres fortere enn 70 km i timen, og at 
det for snøskuter med slede ikke må kjøres fortere enn 60 km i timen uten passasjer 

og 40 km i timen med passasjer. Generell maksimal fartsgrense på statsallmenning 
er 50 km/t. 
I tettbygde strøk (med hus og/eller hytter), og der scooterløype går parallelt med 

skiløype, skal det skiltes tydelig med redusert fartsgrense 40 km i timen. Der 
snøskuterløypa passerer bebyggelse som blir liggende i rød støysone jfr. 

støyutredning, skal det skiltes med nedsatt hastighet til 30 km/t. Ved kryssing av 
skiløyper og veg skal det skiltes tydelig med vikeplikt og redusert fartsgrense 20 km i 
timen. I atkomstløypene tilknyttet løype nr. 1 er maksimal hastighet 20 km/t. 

 
§ 5.Rasting 

Rasting kan skje inntil 30 m fra skuterløypa. Ved avkjøring fra løypa skal dette skje i 
rett linje. Kjøring langsetter løypa i 30-metersavstand er ulovlig. Det kan opprettes og 
skiltes rasteplasser innenfor 30 m-sonen etter godkjennelse fra kommunen og 

grunneier. 
 
§ 6.Sikkerhet 

All kjøring på eget ansvar. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og 
varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen ferdsel ikke 

unødig blir hindret eller forstyrret. Brukerne av løypa skal også vise hensyn til de som 
bor eller oppholder seg ved traseen og naturmiljøet i området. 

Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel, og 
ved kryssing av veg. 



Det er påbudt med hjelm for både fører og passasjer. 

 
§ 7.Løypekort 

Skuterøypene er åpne for alle. Alle som skal benytte løypene til fornøyelseskjøring 
med snøskuter skal løse løypekort. Prissatser skal godkjennes av Engerdal 
kommune. 

Etablering av snøskuterløyper endrer ikke Motorferdselslovens mulighet til å søke om 
dispensasjon for nærmere angitte formål. Det kan ikke kreves betaling når kjøring er 

hjemlet i dispensasjonsbestemmelsene. 
 
§ 8.Organisering og kontroll 

Engerdal kommune er kontrollmyndighet. Kommunen kan tildele ansvar for blant 
annet merking og tilrettelegging av løyper og parkeringsplasser, salg og kontroll av 

løypekort, kontroll av snø- og førestatus i løypa og oppfølging av grunneieravtaler til 
en lokal forening registrert i enhetsregisteret. 
Politiet og/eller Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i 

medhold av motorferdselloven, samt denne forskrift, blir overholdt. 
 
§ 9.Brudd på forskrift 

Brudd på forskrift straffes i henhold til § 12 i lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag. 

Engerdal kommune kan stenge løypa dersom det avdekkes brudd på 
bestemmelsene i denne forskrift. Overtredelser av disse reglene og relevant lovverk 

vil bli meldt til politiet. 
 
§ 10.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 14. desember 2017 nr. 2025 
om snøskuterløype, Engerdal kommune, Hedmark. 


