
Forskrift om endring i forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Tydal kommune, 
Trøndelag 

 

I § 3 Løypebeskrivelse, følgende nye løyper fastsettes som tillegg til eksisterende løyper: 

Løypenummer  Løypebeskrivelse 
I1 Esandsjøen med avgreiningsløyper og rasteplasser (tilkjøring fra H20 Østby) med 

formål utøvelse av isfiske. Følger deler av traseen til Esandvegen frem til 
Nøstervika og videre utover Esandsjøen frem til utsiden av Singervika. 
Avkjøringsløyper mot områdene rundt Nøstervika, Kløftbekkvika og Myrodden 
(totalt 12 avkjøringsløyper). Fire rasteplasser i Nøstervika, Kløftbekkvika, Mulen 
og Kantholmen. 20 km/t fartsgrense der løypa går på land i Nøstervika. 

I2 Nesjøen med avgreiningsløyper og rasteplasser (tilkjøring fra H10 Stugudalen og 
H21/ H4 Moen og Ti10 Ol-Persbakken) med formål utøvelse av isfiske. Løypa går 
inn til Nedre Brokksjøen. Avkjøringsløyper mot områdene rundt Gjetbekkvika, 
Liavollen Østre Brokksjøvola og Nedre Brokksjøen (totalt 11 avkjøringsløyper). 
Fire rasteplasser i Nedre Brokksjøen (Nord og sør for Nedre Broksjøen). 

 

Nytt kart med eksisterende og nye løyper tas inn i forskriften som vedlegg.  

 

§ 4. a) endres til  

a) Løypenettet åpnes tidligst 1. desember og stenges senest 25. april med unntak av løypene H21, 
H4, H10, Ti10, H20 fra Østby til Øyfjellet, I1 og I2 kan holdes åpen til 5. mai. Forlengelse av sesongen 
må søkes særskilt om hos Statsforvalteren. 

§5. tilføres to nye punkt: 

h) Bruk av I1- og I2-løypene er kun tillatt i forbindelse med isfiske på Esandsjøen og Nesjøen og 
nødvendig transportbehov i forbindelse med fisket. Kjøring på land, utenom fastlagt trasé, er 
forbudt. Det er tillatt å kjøre inn til land for rasting på angitte plasser etter de merkede 
avgreiningsløypene. 

i) Personer som skal på isfiske på løypene I1 og I2 kan bruke godkjente leiekjørere i Tydal kommune 
til å foreta transporten med snøscooter. 

§ 11. tilføres nytt punkt:  

f) Dokumentasjon for betalt fiskekort må kunne forevises for oppsyn/kontroll ved bruk av I1 og I2, 
samt for H21, H4, H10, Ti10, H20 fra Østby til Øyfjellet ved bruk etter 25. april eller fra det 
tidspunktet de andre rekreasjonsløypene i kommunen stenges for sesongen. 

 


