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KU SKUTERLØYPE SVENSBY 

1. BAKGRUNN 
1.1 Søknad om opprettelse av næringsløype 

 
Nye regler om snøskuterløyper for fornøyelseskjøring trådte i kraft 19. juni 2015, jamfør § 4a 
i motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vass-
drag. Etter de nye reglene kan kommunestyret selv fastsette snøskuterløyper på vinterføre, 
etter en lovbestemt prosess, og i medhold av motorferdselloven. 
 
Toften Husflid og Ferie AS har søkt Lyngen kommune om opprettelse av næringsløype 
knyttet til vinterturisme.   
 
Lyngen formannskap gjorde et midlertidig vedtak 1.2.2017 om at næringsløyper på Svensby 
kunne opprettes, forutsatt at søker står ansvarlig for konsekvensutredning av traseene, og 
kostandene ved dette. WSP har avtale om utredning av KU knyttet til løypetraséen på 
oppdrag for Toften Husflid og Ferie.   
 
Denne rapporten tar ikke stilling til om skuterløype skal opprettes eller ikke, men skal 
avdekke forhold for de hensynsområdene som motorferdselsforskriften omhandler, og 
beskrive mulig avbøtende tiltak. Leveransen fra WSP omhandler således ikke detaljert 
loggført trasé og SOSI-fil for kart, vurdering av EØS-avtalens konkurranseregler, 
bestemmelsene til løypene vedr. kjørefart og kjøretidspunkter, kulturminnemyndighetenes 
eventuelle undersøkelseskrav mv. For støyvurderinger er Miljødirektoratets anbefalte 
sjablongmetoder benyttet.  
 
 

1.2 Verdi, omfang og konsekvenser 
 
Utredning av skuterløyper har ikke krav om KU med hjemmel i plan- og bygningsloven, men 
det er lagt føringer for at man skal benytte metoder som er lik en KU. Med de tema som 
forskritten beskriver det skal tas hensyn til, vil en skuterløype nesten aldri få positive 
konsekvenser. Næringsutvikling kan gi positive konsekvenser, men er et tema som ihht 
lovverket ikke skal vektlegges.  
 

 Verdi: Hvor verdifullt er området/miljøet. Angis som liten – middels – stor 
 Omfang: Hvor konkrete påvirkninger tiltaket skuterløype har for de registrerte 

verdiene. Angis som svært negativt – negativt – lite/ingen – positiv – svært positiv 
 Konsekvenser uttrykker fordeler og ulemper (kombinasjon av verdi og omfang). I 

tillegg foreslås avbøtende tiltak.  
 
I utgangspunktet vil en skuterløype få negative konsekvenser på de fleste hensynsområder 
som berøres, men det er da viktig å se på avbøtende tiltak.  
 

1.3 Løypetrasé og næringskonsept 
 

1.3.1 Forslaget fra tiltakshaver 
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Hele løypa er på gnr. 123 bnr. 12 som er tiltakshavers eiendom. Toften Husflid og Ferie tilbyr 
opplevelser for vinterturister, og har overnattingsted i kårbolig i tilknytning til eiendommen 
ved Toften. Løypa er søkt som en lukket næringsløype, ikke en åpen løype for 
fornøyelseskjøring. Opprinnelig skulle løypa gå til et endepunkt ved Trollvatnet – Troll Cave – 
hvor det skulle etablere et endepunkt med aktiviteter. Denne søknaden er avslått å etablere. 
Løypa er derfor en lukket næringsløype som skal tilknyttes den allerede etablerte åpne 
skuterløypa «Svensby - Jægervassbotn, med sidegrein til Trollvatnet» som er godkjent av 
Fylkesmannen gjennom forskrift av 9.1.2007. Den er beskrevet slik i § 1:   
 

«Snøscooterløypa går langs Storåsvegen (skogsveg) fra fylkesveg 312 på Svensby til 
grensen mellom eiendommene 123/8 og 123/11 øst for Storåsen. Derfra ca. 100 
meter østover langs grenseveg, videre ca. 400 meter nordover langs myr til 
eiendommen 123/7, krysser Trollvasselva østover, derfra ca. 500 meter nordover 
langs myr, krysser Trollvasselva over til elvas vestside og ender på eiendommen 
121/2, i en avstand av ca. 200 meter fra Jægervatnet leirskole.» 

Sidegreina starter ved snuplassen på Storåsvegen, ca. 2 km fra fylkesveg 312. Derfra 
går løypa østover til Trollvasselvas utløp fra Trollvatnet. 

 

 
Rød løype: Lukket næringsløype. Blå Løype: Etablert skuterløype 

 
Løypa er illustrert av søker slik: 

 Hele løypa er på gnr. 123/bnr. 12 som er søker Roger Andreas Bræck sin eiendom.  
 Startpunkt er angitt 50 meter nord for eiers bolig, og 80 meter til nabohus i nord, 50 

meter til vegen nabohus i sør, og avstand til veg er 38 m.  
 Traséen er ca. 2,6 km opp til den går inn på etablert løype.   
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1.3.2 Lovforarbeidene 
 
En lukket næringsløype har hjemmel i forskriftens § 4a, jmf. merknad til 4. og 5. punktum.  
Det skal fastsettes bestemmelser om bruken av løypene, for eksempel om bruk til bestemte 
formål eller grupper. En slik avgrensning er for eksempel en lukket løype for næringsaktører. 
Slike bestemmelser må imidlertid ikke stride mot andre rettsregler (for eksempel prinsippet 
om ikke-diskriminering i EØS-avtalen). Rammene for adgang til brukerbegrensning følger i all 
hovedsak av annet regelverk enn motorferdselregelverket, først og fremst EØS-avtalen og 
prinsippet om ikke-diskriminering. Det er den enkelte kommunes ansvar å sørge for at den 
ikke innfører ordninger som bryter med EØS-retten eller annet regelverk. 

2. HENSYN KOMMUNEN PLIKTER Å TA  
 
Det er kommunen som har myndighet til å fastsette skuterløyper. Det er kommunen som har 
myndighet til å fastsette skuterløyper. Det skal tas en rekke hensyn ved fastsetting av 
løypene, og denne utredningen tar for seg de hensyn som er angitt i § 4a tredje ledd i loven, 
og § 4a femte ledd i forskriften.  
 
 

2.1 Naturmangfold 
 
Ved vurdering av skuterløyper skal Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn, og det skal 
fremgå hvordan paragrafene er vurdert og vektlagt. Kunnskapen som skal brukes, er 
kunnskap om landskap, økosystemer, naturtyper og arter. Her skal man si noe om dagens 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdselloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356
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situasjon og tilstand, utvikling og utbredelse. Det skal også gis en vurdering av effekten av 
påvirkninger som følger av det planlagte tiltaket, og må ses i lys av den samlede tilstand for 
et landskap, økosystem, naturtype eller art, jf. § 10.  
 
I følge Rovbase.no er det ingen observasjoner av de fire store rovdyrene eller Kongeørn på 
Lenangshalvøya. Ihht naturbase.no er det ingen truende (rødlistede) dyrearter, og ingen 
planter i området som er registrert i databasene. Skogbonniteten er lav/impediment med 
lauvskog, den første kilometer av løypa går på skogsbilveg. I øvre del av traséen går 500 m 
over åpen myr, og myrlende med lauvskog, siste del er på fastmark.  
 
Både sommer og vinter er det en del elg i området. Rein skal være ute av området mellom 1. 
november og 15. april. Det er en del forskningsrapporter på motorferdsels påvirkning på 
dyreliv, deriblant hjortevilt som her er aktuelt.   
 

 NINA/NIKU-oppdragsmelding 316 – 1995. «Elgen påvirkes lite av militær aktivitet.» 
 NINA-rapport 187 – 2007 «Effekter av motorferdsel i utmark på natur, folk og 

samfunn.» 
 NINA-rapport 1182 – 2015 «Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur.» 
 Eigil Reimers mfl. 2003 «Behavior responses of wild Reindeer to direct provocation 

by a snowmobile or skier.»  
 
Siden det ikke er påvist rødlistede/truede dyre-/plantearter i influensområdet, er 
naturmangfoldet vurdert mot hjortevilt. Konklusjonen i rapportene er at klauvdyr/hjortedyr 
raskt tilpasser seg menneskelig aktivitet så lenge denne aktiviteten er forutsigbar. Elg viser 
en sterk tilhørighet til sitt leveområde, men størrelse og intensitet på aktiviteten har 
påvirkning. Hjortedyra kan være spesielt sårbare på vinter/senvinter med mye snø og lite 
beitetilgang. Tilstedeværelse av mennesker er det som utløser antipredsasjonsadferd hos 
vilt. (elgen oppfatter mennesket som den truende predator – rovdyret) Stopping og aktivitet i 
et område kan være mere forstyrrende enn jevn gjennomkjøring i en løype. Det er ikke selve 
skuteren i seg selv, men den menneskelige aktiviteten som ofte utløser sterke 
fluktreaksjoner. Dette viser også forskning fra Eigil Reimers på villrein.  
 
Ut fra Naturmangfoldsloven §§ 8-12 anses kunnskapsgrunnlaget om artenes 
bestandssituasjon, naturtypenes utbredelse og økologiske tilstand i området som god. 
Effekten av påvirkningene være styrt primært av den menneskelige aktiviteten som 
skuterløypa medfører. Løypa vil ikke være åpen i hekke- og yngletiden, som er den meste 
sårbare tiden for vilt og fugler. Dyr kan også ha en tendens til å bevege seg i traseene. I og 
med at denne løypa kommer i tillegg til etablert skuterløype, vil den samlede belastningen bli 
større. Dyrenes fluktsituasjon vil bli sperret av en ny trasé.  
 
Etter bestemmelsene i forskriftens § 4a skal snøskuter brukes på vinterføre. Med 
«vinterføre» menes det mark som er dekket av naturlig vintersnø. Hele løypa må være 
dekket av et bærende snølag, og løypene kan ikke brukes når deler eller flekker i løypa ikke 
lenger er dekket av snø. Markdekke kan skades ved lite snødekke. Det er lite forskning på 
dette området når det utelukkende er kjørt på snødekt mark. Kjøring med snøskuter på ikke-
snødekt mark er påvist å ha dramatiske effekter på vegetasjonsdekke og øvre jordlag. 
Observasjon av løypa og åpning/stenging av denne ved tynt snødekke må ivaretas. Første 
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1,1 km av den 2,6 km lange løypa følger traktor/skogsbilveg, deretter går den gjennom 
spredt bjørkeskog som går over i sumpskog/myr og åpne myrområder i øvre del av traséen.   
 

2.2 Sikkerhet 
 
Løype bør ikke legges i bratt terreng eller skredutsatte områder. Også andre hensyn som 
usikker is, kløfter etc. må hensyntas.  
 
Løypetraséen fra Svensby opp til eksisterende skuterløype går i et lite kupert område, det er 
lite skog, og ingen skredfare.  
 

2.3 Friluftsliv  
 
Foreslått løypetrasé vil gå i Barheia friluftsområde som av verdi 
er satt til «svært viktig friluftsområde», med områdetype «Store 
turområder med tilrettelegging.» Så si hele traséen går i 
friluftsområdet, som også er et populært vinterfriluftsområde. 
Trollhytta ca 500 meter fra foreslått løype er en åpen hytte som 
eies av UL Trollvasstind. Om vinteren tråkker UL Trollvasstind 
løyper fra Svensby til Trollhytta. Ved Trollhytta er det servering 
hver søndag. Skuterløypa vil krysse skiløype til Trollhytta som 
går ut fra Svensby.  I friluftskartleggingen beskrives det at hele 
området brukes av både hytteeiere og lokale, men er også 
mye besøkt av folk fra hele kommunen. 
Lyngen kommune har kartlagt så si hele kommunen i forhold til 
friluftsliv, og har mange områder i tillegg til Barheia som er 
viktige og svært viktige.   
 

 
Illustrasjon av løypas avstand til Trollhytta, begge gule markeringer 
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2.4 Støy 
 
Det er visse uklarheter og lite tilgjengelig informasjon om snøskuterkjøring og 
støyproblematikk, noe som påpekes fra direktoratet. Miljødirektoratet har derfor våren 2017 
satt ut et oppdrag til Multiconsult som skal innhente mere kunnskap om området. Det kan 
derfor komme endringer i de anbefalinger som nå ligger i Miljødirektoratets støyveileder for 
snøskuterløyper, men nåværende støyveileder skal fortsatt benyttes. Her opereres det også 
med en sjablongmetode.  
 

2.4.1 Støy i bolig og hytteområder 
 
Det skal benyttes tabell med støygrenser for motorsportbane (T-1442/2012) opp mot 
støyømfintlige bygg.  
 
Støyutredning skal vurderes når avstanden fra løypetrase til bygg er under 350 m. Viktige 
rekreasjonsområder og stille områder må også ivaretas. Fartsbegrensninger kan være tiltak 
for å redusere rekkevidden av støy. Når det gjelder etablering av traseen mot støyømfintlige 
bygg så bør det være et absolutt krav om ikke å etablere løypa nærmere enn de avstandene 
som fremgår av tabellen for rød støysone. Der tabellen viser avstander over 300 meter bør 
en være klar over at eksakte beregninger vil gi store variasjoner pga. terrengformasjoner, 
markdemping, vegetasjon, meteorologiske forhold m.m.   
 
Støysonene skal vurderes i følgende soner: 
 

Støysone 
Gul sone (m/avbøtende tiltak) Rød sone 

Støykilde Utendørs 
støynivå 

Utendørs 
lørdag/ 
søndag/ 
helligdager 

Utendørs 
nattperiod
e 23:00-
07:00 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs 
lørdag/ 
søndag/ 
helligdager 

Utendørs 
nattperiod
e 23:00-
07:00 

Motorsport L5AF 60 
dB1 

 Aktivitet 
bør ikke 
foregå 

L5AF 70 dB  Aktivitet 
bør ikke 
foregå 

  
Tabellen nedenfor viser minste avstand i meter i anbefalt sjablongløsning for bygg og 
friluftsområder:   
 

Avstand i meter fra senterlinje av skutertrasé til ytterkant av rød og gul støysone 
Kjørehastighet  20 km/t 40 km/t 60 km/t Full 

akselerasj
on 

Områdetype Anbefalt 
grenseverdi L5AF     

Støynivå mot støyømfintlige 
bygg (boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, skoler og 
barnehager) 

60 
(70 i rød sone) 

50 
20 

100 
40 

150 
20 

350 
100 

 
 



7 

Friluftsområder som er 
verdsatt som svært viktige 
eller viktige. Minste 
anbefalte avstand i meter.  

40 dBA 

450 m 800 m 1400 m 2800 m 

 
Løypa starter ca 45 meter fra tiltakshavers bolig, illustrert med gul firkant på bilde.  Fylkesveg 
91 går 50 meter fra startpunkt. En ombygd fjøs benyttes som omkledningsrom for deltakere.  
 
Avstand til nabohus er 90 meter. Dvs gul 
støysone.  
 
Avstanden fra Trollhytta til løypa er 550 
meter. Trollhytta er en turhytte med mye 
besøk i skisesongen. Løypa går også 
forbi næringsaktørens egen hytte som 
ligger 30 meter fra løypetraséen.  
 
 

2.1.1 Støy i friluftsområder 

 
Det er presisert i forarbeidene til loven at kommunene ved fastsetting av løypene skal ta 
særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Stillhet og ro er verdsatte 
egenskaper i alle typer friluftsområder, men har særlig betydning i store sammenhengende 
naturområder der omfanget av inngrep og forstyrrelser generelt er lavt. Kommunen bør 
vurdere støybelastningen ved etablering av snøskutertraseene opp mot hvilken karakter de 
berørte områdene og bruken av disse har. Kommunene bør unngå å legge løyper i områder 
som ifølge kartleggingen blir registrert som svært viktig eller viktig for vinterfriluftslivet. 
Dersom kommunene ser behov for å legge løyper så tett opp til slike områder at kvaliteten av 
områdene forringes, må kommunene synliggjøre hvilke konsekvenser dette vil ha for 
friluftslivet. 
 
Så si hele løypa år inn i et friluftsområde som er verdsatt som svært viktig, også for 
vinterfriluftslivet. Men der ikke en del av et stort sammenhengende naturområde med små 
inngrep. Nedre del av området ligger ned mot fylkesvegen med biltrafikk. Avstanden fra 
løypa til Trollhytta er 550 meter, og ved nedsatt hastighet vil dette ligge innenfor akseptabelt 
støybilde.  
 
I forhold til at løypa går i et viktig friluftsområde, er det ikke andre avbøtende tiltak i forhold til 
støy her enn lavere hastighet, og regulering av åpningstid. Et alternativ er å ha løypa stengt i 
helgene med annen stor utfart.  
 

2.2 Reindrift 
 
Løypetraseen går i Ittunjarga/Rendalen reinbeitedistrikt sitt vårbeiteområde/kalvingsland, 
som på kartet er skravert. Samme område er også sommer og høstbeite, men ikke 
høstvinter- og vinterbeite. Det er også flyttlei og trekklei som løypa passerer. Distriktet 
ankommer området i slutten av april, Reinsamling begynner i ytre del av distriktet i 
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september for tilbakeflytting. Formelt er beitetiden 15. april – 1. november, jmf. «Forskrift om 
reinbeitedistrikt Storfjord, Lyngen og Tromsø kommuner» av 26. november 1973. 
Kartgrunnlaget er hentet fra Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) sitt reindriftskart.  

 
 
 
Ittunjarga uttaler følgende om traseen:  
 

«Vårt distrikt har sommerbeiteområde i Lyngen med beitetider fra 1.3 til 31.12. Jeg 
går utfra at en eventuell løype vil i hovedsak være i bruk etter jul. For vårt 
vedkommende vil da løypa ha konsekvenser for oss fra vi ankommer 
sommerbeiteområdet om våren, vanligvis i slutten av april. Våren er en særlig sårbar 
tid for reindrifta, da reinen, etter en kanskje hard vinter, er avhengig av ro for beite og 
restitusjon. Således vil forstyrrelser på våren ha store konsekvenser for fremtidig 
produksjon og slaktevekter. Nevnte område er et viktig vårbeiteområde, som består 
av mer enn bare enn flyttlei. Dette er også en del av et stort sammenhengende 
område som brukes som oppsamlingsplass, og som er viktige beiteområder både på 
våren og om høsten. Viser for øvrig til hva vi tidligere har skrevet om dette området i 
distriktsplan, se vedlegg. 

Konstruksjoner i utmark vil generere til økt trafikk utenom sesong for virksomheten. 
Området rundt Trollvann og Trollvassbu er allerede et populært utfartssted. En 
skuterløype eller gapahuk/lavvo/gamme på et slikt sted vil medføre en ytterligere 
økning av utfarten til området, noe som vil medføre økte forstyrrelser for reindrifta. 
Forstyrrelser i form av konstruksjoner og menneskelig aktivitet, og da spesielt utstrakt 
bruk av hunder/hundekjøring eller snøskutertrafikk, vil gjøre at reinen vil sky området. 
Aktiviteten vil også ha et influensområde, og samlet sett vil tiltak i området medføre 
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tap av store og viktige beitearealer for reindrifta i distriktet, merarbeid og økte utgifter. 
Dette vil på sikt også medføre økt slitasje på jordsmonn og beitegrunnlag. 

Om løypen er tenkt tatt i bruk før jul, er det en mulighet for at vi fortsatt befinner oss i 
området. I så tilfelle vil motorisert ferdsel i området ha store konsekvenser for samling 
og flytting av rein.  

 Av avbøtende tiltak, vil stenging av løypenett fra vi ankommer området om våren, 
være eneste tiltak med ønsket effekt, da vi ikke flytter forbi nevnte område med 
samlet flokk ved ankomst om våren, men reinen skal få ro til gradvis å trekke forbi 
området, eller forbli i området. Om høsten kan ikke løypen tas i bruk før vi har forlatt 
området. 

2.3 Landskap 
 
Snøskutertraseer kan bli synlige gjennom merkingen, og ved sporene som oppstår ved 
kjøring. Syndligheten av snøskutertraseer bør vurderes ved å ikke legge traseene på 
åskammer eller på annen måte unødig eksponert i landskapet. Slik lokalisering har også 
betydning for støyvirkningene av løypene. 
 
Løypa opp mot Trollvatnet går i åpent myrterreng, og blir dermed synlig. I nedre del følger 
den traktor/skogsbilveg.  
 

2.4 Kulturminner/kulturmiljø 
 
Det skal tas hensyn til kulturminner og kulturmiljø, og det skal fines løsninger for å unngå 
konflikt med disse.  

Tilgjengelige databaser er sjekket, og det er ingen registrerte kulturminner. Det er også 
sjekket muntlig med grunneier og medlemmer i historielaget som ikke kjenner til noen 
tidligere aktivitet i området. 

3 NÆRINGSLIV 
 
Dette er ikke et hensynsområde, men det er viktig å trekke frem utviklingspotensialet for 
næringslivet i denne saken. Målet var å etablere Troll Cave som en del av produktet, men 
denne etableringen var ikke mulig å få tillatelse til. For å videreutvikle denne lille 
reiselivsbedriften er det derfor viktig å få tilgang til det etablerte løypenettet, noe som øvrige 
næringsaktører har tilgang til fra Svensby og Bensnes.  

4 OPPSUMMERING – VURDERINGER OG EVENTUELLE AVBØTENDE TILTAK 
 
Hensyn/tema jf. 
motorferselloven §4a 

Beskrivelse og vurdering/ 
virkning av løypene, evt. 
avbøtende tiltak 

Kunnskapsgrunnlag 

Reindrift Middels verdi, da reindrifta ikke er 
i området i tidsperioden løypa er 

Godt 
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Hensyn/tema jf. 
motorferselloven §4a

Beskrivelse og vurdering/ 
virkning av løypene, evt. 
avbøtende tiltak

Kunnskapsgrunnlag

aktuell å ha åpen. Vår og høst har 
området stor verdi. Lite negative 
omfang, men stort omfang vår og 
høst. Avbøtende tiltak er å stenge 
løypa ved reindriftas behov.  

Landskap Liten verdi. Lite/ingen omfang.  Godt 
Kulturminner og kulturmiljø Liten verdi. Lite/ingen omfang.  Godt 
Naturmangfold Liten liten/middels verdi. 

Beiteområde for elg/rein, lite 
negativt omfang. Etablering av en 
ny løype vil avgrense  fluktruter. 
Lav hastighet og at man ikke 
beveger seg ut i terrenget fra 
skuter dersom man observerer 
dyr. Løypa må stenges ved ikke 
bærende snødekke.  

Godt. Føre var 
prinsippet § 9 NML 
anses ikke aktuelt.  

Næringsliv/samfunnsinteresse Positivt, vil styrke driftsgrunnlaget 
for Toften husflid og ferie. Vil gi 
tilgang til det etablerte løypenettet 
som øvrige opplevelsesbaserte 
bedrifter har, noe de er avskåret 
fra i dag.  

Godt 

Grunneier Positivt, kun en grunneier Godt 
Friluftsliv Stor verdi. Svært viktig vinterfri-

luftsområde, skiløyper til 
Trollhytta. Negativt omfang. I 
forhold til støy er det ikke mulig å 
oppfylle anbefalingene i 
sjablongmetoden. Løypa går ikke 
opp i høyden. Avbøtende tiltak 
kan være lavere hastighet. 
Avbøtende tiltak er også å ha 
løypa stengt i helger med stor 
utfart.  

Godt 

Bolig/hytteområde Stor verdi. Negativ omfang. 
Vurdere om startpunktet for løypa 
kan flyttes lenger unna bolighus. 
Det bør også vurderes om det kan 
brøytes opp en støyskjerming av 
snø mot bolighus og nabohus. 
Lav hastighet, 20 km i starten av 
løypa. Privat hytte til tiltakshaver 
er ikke i bruk ved løypas 
åpningstid.  

Godt 
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Hensyn/tema jf. 
motorferselloven §4a

Beskrivelse og vurdering/ 
virkning av løypene, evt. 
avbøtende tiltak

Kunnskapsgrunnlag

Sikkerhet Ligger flatt/svært lite bakker og 
ikke skredutsatt område, jmf. 
NVEs aktsomhetskart 

Godt 

 
For øvrig bør det være en tydelig merking av at næringsløypa er en lukket løype. Når denne 
løypa knyttes sammen med det åpne løypenettet kan det være en fare for at øvrige 
skuterførere benytter traséen, noe som ikke er tillatt. 


