
Rutinebeskrivelse for drift av rekreasjonsløyper for snøskuter i Målselv 
kommune 

 

Det opprettes skriftlig avtale med lokale aktører for drift av løypene. Oppdragstakerne 

samarbeider om arbeidet på hele løypenettet, men har egne hovedansvarsområder.  

Følgende oppgaver utføres av oppdragstakerne:  

- Hogge løypestikk 

- Merke løypene med hogde løypestikk 

- Skilte i henhold til skiltplan 

- Oppfølging av merking og skilter 

- Rydde skog/kratt langs traseene for å opprettholde sikkerheten hos brukerne 

- Slodde ved behov 

- Vedlikehold av enkle bruer og overganger 

- Vurdere og rapportere skredfaren, flom og dårlig is på angitte steder 

- Anbefale Målselv kommune å åpne/stenge løypene av hensyn til skredfare, flom, 

dårlig is, reindrift eller annet som kan kreve stenging 

- Stenge/legge om løypene etter anmodning fra Målselv kommune 

- Nedtaking av merker og skilter etter sesongen er avsluttet 

- Lagring av løypestikk og skilter 

 

Løypene forutsettes klar til åpning den 15.februar og skal stenges den 4.mai, iht. gjeldende 

løypebestemmelser i forskrift. 

Oppdragstakerne må skrive oppdragsavtale med sine medlemmer og påse at medlemmene har 

påkrevd dokumentert opplæring for å utføre oppdragets oppgaver. Det må gis opplæring i 

bruk av snøskuter (bruker må ha førerkort), regler for bruk av løypene (forskriften), merking 

av løypene, hogg av stikk og inntak av materialer, sikkerhet og rutiner for fare ved skred, 

flom, dårlig is og tilsvarende.  

Det tillates bruk av typegodkjent og registrert snøskuter på snødekt mark for å utføre 

oppgavene. Oppdragsavtale løypemannskap og legitimasjon skal medbringes under oppdrag 

og forevises oppsynspersonell/politi ved eventuell kontroll.  



Oppdragsbeløp: Timesats/person ved bruk av eget utstyr kan avlønnes med inntil 400 kr. 

Oppdragstakerne skal på effektiv og sparsommelig måte drifte rekreasjonsløypene. Drift av 

løypene er selvkostfinansiert, og løypeavgiften justeres etter drifts- og investeringskostnader. 

Oppdragstakerne koordinerer timebruk seg imellom, faktura på utført arbeid med 

timeoversikt fordelt på arbeidsoppgavene sendes til oppdragsgiver ved sesongslutt. 

Misbruk: Ved misbruk av avtalen trekkes avtalen med øyeblikkelig virkning. 

Annet: Brøyting av parkeringsplasser administreres og utbetales av Målselv kommune. 

Bygging av enkle bruer ved behov avtales med Målselv kommune.  

 

 


