
Vedlegg 4 - Løyper som tas ut av planen 

 

Skrubbedalen 

Arealbruksformål: LNF 
Lengde: ca. 4,2km en vei. 
Status: Forslag til ny løype 
Kategori: C 
Mål for turen: Tollaksvatn eller mulighet for å komme 
lengre inn på fjellet.  

Beskrivelse: 
Løypa starter sørvest for Hattevarden hyttefelt, ved 
starten av sti til Tollaksvatn. Den går opp dalen og 
kommer igjen ved Storafjellet og Grunnevannsknuten.  

 
Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerhet 
Natur og Miljø: Fargekode  
Arealbruk  LNF området 
Landskapsvernområde (SVR)  Utenfor området 
Villrein  Løypa starter i bygdeutviklingssonen men går så 

inn i både hensynssone for villrein og til slutt 
Nasjonalt villreinområde. 

Naturmangfold, 
kulturlandskap, naturtyper 

 Det er registrert freda rovfugl som hekker i 
området, som er registrert som truet i norsk 
rødlisteregister. Konsekvensen av motorisert 
løypekjøring vurderes som stor negativ 
konsekvens da observasjonen er gjort like ved 
ønsket trase.  

Landskapstilpasning  For å kunne tråkke skispor opp dalen må det 
gjøres flere terrengtilpasninger som vil kunne 
endre landskapsbilde betraktelig. Dalen er svært 
smal, og består i dag av en bred bekk og en del 
trær i starten av dalen. Bekken gjør at det ikke 
alle steder vil være mulig å ha løype/vei på 
samme side av bekken, og det vil mest 
sannsynlig være nødvendig med flere krysninger 
av bekken for å kunne bruke den som trase på 
vinterstid.  

Samfunn:   
Teknisk infrastruktur  Det er ikke lagt opp til egen parkeringsplass ved 

starten av løypa, men en påkobling til forslag til 
ny løype over Pellesletta vil være mulig. 
Eventuelt parkering på den offentlige 



parkeringsplassen på sanden, eller ved egen 
hytte.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 I NVEs aktsomhetskart for skred er det registrert 
fare for snøskred opp hele Skrubbedalen. 
Terrengformasjonen som kan ses på bildene vil 
understreke denne faren.  
 
Det er også aktsomhetsområde for steinsprang 
og jord- og flomskred. Aktsomhetsområde for 
steinsprang rammer stort sett hele dalen.   

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: 

Løypa vil kunne vært et supplement for startpunkt inni fjellet på Knaben, men den skaper 
utfordringer på de fleste andre punkter. En samla vurdering av inngrep i landskapet, rovfugl 
og skred gjør det ikke anbefales å ta denne løypa med videre i planen. 

Konklusjon: 

På grunn av fare for skred, hensynet til rovfugl og nødvendigheter for større inngrep i 
terrenget og landskap er det ikke ønske om å ta med løypa i planen. Løypa tas derfor ikke 
med videre i planprosessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


