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Svar på søknad om motorferdsel i utmark - N-T Turistforening Mannseterbaken/Schulz hytta - Atle Stenmo
Viser til deres søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i Meråker kommune, mottatt
07.04. 2014. Søknaden er vedlagt grunneiertillatelse datert 28.03. 2014, samt dispensasjon fra
vernebestemmelsene i Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark datert 31.03. 2014.
Søknad gjeldet tillatelse til merking og vedlikehold av Nord-Trøndelag Turistforenings løype
mellom mannseterbakken og Schulz hytta i Selbu kommune. Søknaden er for sesongen
2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016. Sjåfør på snøscooteren er Atle Stenmo, 7530 Meråker,
reg.nr. VN 9523.
I henhold til Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag (LOV 1977 -06-10 nr. 82), og
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR 1988-05-15 nr. 356):
§ 3 Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:
c) transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnatting- og serveringssteder,
skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg,
I henhold til lovverket for motorisert ferdsel i utmark trenger Nord-Trøndelag Turistforening kun
grunneier sin tillatelse til motorisert ferdsel på vinterføre, så lenge transporten knytter seg til drift
av sine turistanlegg. Videre kreves dispensasjon fra eventuelle verneområder hvis transporten
berøres av verneområder med egne motorferdselbestemmelser. Meråker kommune ser at begge
disse tillatelsene er innhentet av søker. Grunneiertillatelse for alle tre sesongene, og dispensasjon
fra Skarvan og Roltdalen for inneværende sesong.
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Området transport foregår gjennom er i et reinbeiteområde. Det skal utøves aktsomhet ved
kjøring ovenfor rein og næringsutøvelse av reindrift.
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