Områdevurderinger Sørkretsen
Område 1: Tunnsjøflyan-Stallvika
Formål: Rekreasjonstrase for rekreasjonskjøring for snøscooter.
Hva som
kartlegges jfr
§4a
Reindrift

Naturmangfold

Beskrivelse og vurdering

Innhentet informasjon
hos:

Vinterbeite er kartlagt østsiden av FV 363 og sør
for Tunnsjøen. Trolig ingen negative konsekvenser
for reindrifta
Høstvinterbeite er normalt avsluttet før jul. Trolig
ingen negative konsekvenser.
Vårbeite og kalving kan komme i konflikt med
denne traseen i siste halvdel av april. Med god
dialog med distriktet med påfølgende stenging når
reinen kommer inn i området, skal konflikten være
håndterbar. Uten stenging av løypenettet vil
konsekvensen trolig være stor negativ.
Funn i Naturbase:
Arter av stor forvaltningsinteresse:
Fiskemåke: Avstand fra løype er varierende ved
Tunnsjøflyan.

GINT
Fylkesmannen Nord
Trøndelag

Funn i Rovbase:
Kongeørn (2010): Reir i tre.
Hekking ikke angitt.
Avstand fra løype/vei: 500 meter.
Hubro(gammelbase): ingen informasjon.
Avstand fra løype: 275 meter
Hubro (2010 og 2012): sannsynlig hekkelokalitet.
Avstand fra løype: 1800 meter

www.gint.no
Metode for kartlegging
gjennomføres av
kompetent personell
etter DN-håndbok 11 –
viltkartlegginger.
Fagekspert hubro:
Rolf Terje Kroglund,
HiNT
Feltornitolog:
Tom Roger Østerås
Namsskogan kommune

Funn i MiS:
Høgstaudeskog, fuktig og rik:
Areal: 3,5 dekar
Avstand fra løype: 150 meter
Bærlyngskog:
Areal: 4,99 dekar
Avstand fra løype: 41 meter
Vurderinger:
Kunnskapsgrunnlaget i hele dekningsområdet er
vurdert som godt. Det har vært mangelfull
kartlegging på enkelte arter.

Det er usikkerhet knyttet til Hubro-observasjon fra
1982. Nyere observasjoner med sikrere status er
funnet i samme fjellområde over 2 km fra
skogsbilvegen/løypa.
Kongeørn er vurdert som svært sårbar for
forstyrelse på hekkeplass. Arten har med stor
sannsynlighet tilhold i området ettersom den er
registrert over et lengre tidsrom og på flere
lokaliteter. Beregninger av areal innenfor
observasjonene gir et 7 kvkm stort område der ett
reir er målt 265 meter fra vegen. Reirområdet er
skogkledt og ligger ca 60 høydemeter ovenfor
veitraseen.
Leveområdets størrelse, og avstander til registrerte
punkter vurdert opp mot terrengets beskaffenhet
gjør at konfliktnivået anses som lite. Etablert vei
har tidvis blitt brøytet for allmenn ferdsel. Reiret
som ligger 265 m fra vegen er ikke blitt brukt siste
10 år og brukes hovedsakelig av Ravn.
Konfliktnivået ble dermed ansett som lavt.
Konklusjon: Det er tydelig aktivitet i området. Selv
om kartleggingen viser at det er mer en 1500 m til
registreringen, ønsker kommunen å ikke legge opp
til rasting i deler av løypetraseen.
Snøskred

Støy

Et område er definert utløpsområde for snøskred
fra grensen til Namsskogan og østover ca 2 km.
Ved å legge løypa så nært Tunnsjøflyan som mulig
vil det være liten risiko.
Tre hytter vil være berørt innenfor 100 meter
sonen. Disse ligger ganske tett.
Tiltak: Nedsatt fartsgrense til 20 km/t innenfor en
sone på 350 meter.

NVE WMS
skredområder

Røyrvik kommune

To hytter er innenfor 350 meter sonen. Her er det
vegetasjon samt at det er del høydeforskjell på
hytte og løype.
Ingen tiltak

Friluftsliv

Alle deler av løypa ligger i et område som er
foreslått til verdi D.
Konfliktnivået settes til ingen.

Kommunens kartlegging
av friluftsområder.

Kulturminner

Bosetning- aktivitetsområde ved grustaket i
Stallvika. Kulturminnet er eldre enne 100 år og
automatisk fredet. Ligger ca 400 meter unna løype.

www.kulturminnesok.no
www.askeladden.ra.no

Ellers ingen kjente og dokumenterte kulturminner
på traseen.

Område 2: Stallvika-Skorovatn
Formål: Rekreasjonstrase for rekreasjonskjøring for snøscooter.
Hva som kartlegges
jfr
§4a
Reindrift

Beskrivelse og vurdering

Innhentet informasjon
hos:

Vinterbeite er kartlagt østsiden av FV 363 og sør
for Tunnsjøen. Trolig ingen negative
konsekvenser for reindrifta
Høstvinterbeite er normalt avsluttet før jul.
Trolig ingen negative konsekvenser.
Vårbeite og kalving kan komme i konflikt med
denne traseen i siste halvdel av april. Med god
dialog med distriktet med påfølgende stenging
når reinen kommer inn i området, skal
konflikten være håndterbar. Uten stenging av
løypenettet vil konsekvensen trolig være stor
negativ.

GINT
Fylkesmannen Nord
Trøndelag

Naturmangfold

Funn i Naturbase eller Rovbase:
Ingen.

www.gint.no

Vurdering:
Kunnskapen i området er vurdert å være god.
Ingen tiltak.

Metode for kartlegging
gjennomføres av
kompetent personell
etter DN-håndbok 11 –
viltkartlegginger.
Feltornitolog:
Tom Roger Østerås

Snøskred

Ingen konfliktområder.

NVE WMS skredområder

Støy

Løypetraseen kommer i berøring med et
hyttefelt og en bolig. Det er noe vegetasjon
mellom løype og bebyggelse, men også åpne
områder over innmark og myr.
Tiltak: Nedsatt fartsgrense til 20 km/t innenfor
en sone på 350 meter.

Røyrvik kommune

Friluftsliv

Alle deler av løypa ligger i et område som er
foreslått til verdi D.

Kommunens kartlegging
av friluftsområder.

Konfliktnivået settes til ingen.
Kulturminner

Bosetning- aktivitetsområde ved Smånesa i
Stallvika. Kulturminnet er eldre enn 100 år og
automatisk fredet. Ligger ca 480 meter unna
løype.

www.kulturminnesok.no
www.askeladden.ra.no

Ellers ingen kjente og dokumenterte
kulturminner på traseen.

Område 3: Stallvika-Havdalen.
Formål: Rekreasjonstrase for rekreasjonskjøring for snøscooter.
Hva som kartlegges jfr
vedtatt planprogram
Reindrift

Naturmangfold

Beskrivelse og vurdering

Innhentet informasjon hos:

Vinterbeite er kartlagt østsiden av
FV 363 og sør for Tunnsjøen.
Trolig ingen negative
konsekvenser for reindrifta
Høstvinterbeite er normalt
avsluttet før jul. Trolig ingen
negative konsekvenser.
Vårbeite og kalving kan komme i
konflikt med denne traseen i siste
halvdel av april. Med god dialog
med distriktet med påfølgende
stenging når reinen kommer inn i
området, skal konflikten være
håndterbar. Uten stenging av
løypenettet vil konsekvensen
trolig være stor negativ.
Funn i Naturbase
Verneområde:
Stallvikmyran naturreservat: Myr
som er vernet.
Avstand fra løype: 65 meter

GINT
Fylkesmannen Nord Trøndelag

Viktig naturtype:
Stallvikmyran: Kystmyr, velutviklet
terrengdekkende myr.
Avstand fra løype: 0 meter
Tjuahkere-Blåhammarflyen:
Kalkrike områder i fjellet.
Avstand fra løype: 385 meter
Funn i Rovbase:

www.gint.no
Feltornitolog:
Tom Roger Østerås

Ingen.
Vurdering:
Kunnskapen i området er vurdert
å være god. Deler av løypa følger
Seterdalsveien. Løype over
Stallvikmyran går ikke over
naturreservatet. Formålet med
området er vern av myr.
Tiltak: stenging av løype ved lite
snø. Rasting på myrområdet
tillates ikke.
Snøskred
Støy

Ingen konflikt
Løypa er tidligere godkjent som
isfiskeløype og det har ikke vært
klager på støy i området i
forbindelse med bruken av denne.

NVE WMS skredområder
Røyrvik kommune

Starten av løypa fra Stallvika går
igjennom bebyggelse før den
fortsetter videre innover og
skogsbilveg. Dette er ved bilveg
som har eksisterende støy.
Tiltak: Nedsatt fartsgrense til 20
km/t innenfor en sone på 350
meter.

Friluftsliv

Ved Setertjønna ligger en hytte
innenfor 350 meter sonen. Det er
noe vegetasjon og ingen
høydeforskjell mellom løype og
hytte.
Ingen tiltak.
Deler av løypa ligger i et område
som er foreslått til verdi D.

Kommunens kartlegging av
friluftsområder.

Starten fra Stallvika går i samme
løype som er foreslått verdi C, dvs
Seterdalsveien. Bakgrunnen er at
skogsbilveien i dag blir benyttet
som skiløype og isfiskeløype.
Konfliktnivået settes til liten.
Tiltak: Nedsatt fartsgrense.
Kulturminner

To kulturminner ved Berg i
Stallvika:
1. Beingjemme, automatisk
fredet, eldre enn 100 år.

www.kulturminnesok.no
www.askeladden.ra.no

2. Bosetnings-aktivitetsområde,
automatisk fredet, eldre enn
100 år.
Avstand til løype: 350 meter
Gammetufte på Elvtangen,
automatisk fredet,
førreformatorisk tid.
Avstand fra løype: 100 meter
Gammetuft ved Finnhusa,
automatisk fredet, eldre enn 100
år.
Avstand til løype: 135 meter.
Gieddi-reingjerde ved
Litlskavhaugen, automatisk fredet,
eldre enn 100 år.
Avstand til løype: 460 meter
Gieddi-reingjerde og Arran
(aernie) på vestsiden av Tverrelva,
automatisk fredet, eldre enn 100
år.
Avstand fra løype: 145 og 273
meter.
Avstanden til kulturminnene er
over 100 meter til foreslått trasè.
Trolig ingen konflikt.

Sikkerhet.
Parkering Stallvika.
Benytte dagens parkering i Stallvika ved grillhuset. Mulig parkering ved Storhaugen.
Ved ankomst må brukerne forholde seg til vegtrafikklovens bestemmelser.
Skilting av og tilrettelegging av parkeringsplass

