Snøscooterløyper

Produktark: Snøscooterløyper
BESKRIVELSE
FORMÅL/BRUKSOMRÅDE
Formålet med datasettet er å kunne gi en nasjonal
oversikt over hvor løypene går og hvilke bestemmelser
som er knyttet til løypene. Dette har informasjons- og
nytteverdi for brukere av løypene,
forvaltningsmyndigheten, kontrollmyndigheten,
redningstjenesten og andre.
Datasettet kan brukes i arealforvaltning og kommunal
planlegging som kunnskapsgrunnlag. Datasettet kan
brukes til kontrollformål, f.eks. kontroll av tillatelser til
motorferdsel i utmark, innen redningstjeneste mv.

Datasettet viser snøscooterløyper som er fastsatt av
kommunene eller fylkesmannen etter forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Datasettet viser selve traseen og kan inneholde
ytterligere informasjon om rutenavn, hjemmel for
godkjenning, rutenummer, hvordan løypen er merket,
tidsperioder for lovlig kjøring, steder for lovlig rasting,
fartsgrenser mv. Datasettet er under etablering.
Datasettet omfatter:
- Snøscooterløyper fastsatt av kommunen etter § 4a i
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag.
- Snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark fastsatt
av Fylkesmannen etter § 5 i motorferdselloven (og
§ 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag).
- Isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen etter § 8 i
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag.
Kommunene fikk adgang til å fastsette snøscooterløyper
gjennom en endring i motorferdselloven i 2015. Tidligere
har kommuner i Nord-Troms og Finnmark hatt
snøscooterløyper fastsatt av Fylkesmannen. Noen
kommuner i de nordligste fylkene har også hatt
isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen. Datasettet
inneholder også snøscooterløyper fastsatt i forskrift av
fylkesmennene. Disse vil oppheves 19. juni 2021, og må
før det eventuelt erstattes med kommunale forskrifter.
Miljødirektoratet - 01.12.2020

EIER/KONTAKTPERSON
Miljødirektoratet
Datateknisk: Seksjon for miljødata og geoinformasjon,
wms@miljodir.no
Fagekspert: Friluftslivsseksjonen, post@miljodir.no
DATASETTOPPLØSNING
Målestokktall: 5000-50000
Stedfestingsnøyaktighet (meter): 5-50
UTSTREKNINGSINFORMASJON
Utstrekningsbeskrivelse
Norges fastland
KILDER OG METODE
Datasettet er etablert i henhold til en
produktspesifikasjon som er utarbeidet med
utgangspunkt i et utviklingsarbeid utført av
Fylkesmannen i Nordland. Hensikten er å etablere data
etter hvert som kommunene vedtar lokale forskrifter for
bruk av snøscooter i utmark og på islagt vassdrag.
Kommunene leverer data til Miljødirektoratet for
innlegging i databasen. Kommunene kan også etablere
data i en webapplikasjon utviklet av Miljødirektoratet
(https://kartredigering.naturbase.no).
AJOURFØRING OG OPPDATERING
Etter behov

Snøscooterløyper

Status
Under arbeid

•Kommune; kommune løypa ligger i
•Opphav; referanse til hvem som har utført
kartleggingen og registreringen av løypa

LEVERANSEBESKRIVELSE
Format (versjon)
FGDB
Tilgangsrestriksjoner
Åpne data

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0
Tjeneste
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no
OBJEKTTYPELISTE
•Snøscooterløype
EGENSKAPSLISTE
•Snøscooterløyper-ID; unik ID per linjesegment i
datasettet
•Navn; løypenavn, ofte start- og endepunkt
•Rutenummer; nummerering av snøscooterløyper
•Merking; angir merking av løypa
•Løypetype; angir type løype, jf løypetyper som er tillatt
i motorferdselsforskriften
•Løypestatus; angir om løypa er vedtatt, under arbeid,
på høring eller er opphevet
•Forskrift; lenke til forskrift på lovdata.no
•Åpnes dato; angir dato for åpning av løypa
•Stenges dato; angir dato for stenging av løypa
•Åpnes klokka; angir klokkeslett for åpning av løypa
•Stenges klokka; angir klokkeslett for stenging av løypa
•Vedtaksmyndighet; hvilken myndighet som har vedtatt
løypa
•Vedlikeholdsansvarlig; hvem som er ansvarlig for å
holde løypa ved like
•Vedtaksdato; dato for vedtak av forskrift for løypa
•Fartsgrense; fartsgrense i løypa, km/t
•Rute følger; type trasé som hovedelen av løypa følger
•Rasteavstand; angir hvor langt fra løypa man kan
kjøre for å raste (meter)
•Rasting tillatt; angir om det er lov å raste langs løypa
•Løypebredde; bredden på løypa (meter)
•Midlertidig stengt; angir om løypa er stengt midlertidig
•Midlertidig stengt årsak; begrunnelse for midlertidig
stenging (snøras e.l.)
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LENKER
Link til metadata i Geonorge
Link til produktspesifikasjon
Link til produktside

