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Revisjon av plan for snøscooterløyper i Hemnes kommune til høring 

 

Vi viser til ovennevnte forslag til revisjon av snøscooterløyper samt vår tidligere uttalelse til opprinnelig 

plan av 07.07.2015. 

 

NVE har følgende kommentarer til revisjonen: 

Vårt inntrykk er at kommunen her har lagt ned et svært grundig arbeid som grunnlag for justeringer av 

eksisterende løyper og fastsetting av de nye traseene. 

NVE har dessverre ikke kapasitet til å gå konkret inn i de enkelte løypene. Dette krever også en høy grad 

av lokalkunnskap som vi ikke besitter. 

Generelt 

Været kan skifte brått i fjellet vinterstid og det må forventes at også ikke-fjellvante folk, herunder 

barnefamilier, vil benytte scooterløypene. Det påhviler derfor kommunen et særlig ansvar å tilrettelegge 

for tryggest mulig løyper. Kommunen er kjent med den internasjonale skredskalaen og det er viktig at 

det ikke bare planlegges for finvær og de laveste faregradene men at det lages et løypenett som er robust 

nok til også å kunne benyttes i ruskevær uten at dette går på bekostning av sikkerheten. Hvis ikke må 

kommunen vurdere å opprette et system for varsling og stenging av løyper under dårlige værforhold. 

 

Klima 

I april 2015 utarbeidet Norsk klimaservicesenter (NKSS) rapporten «Klima i Norge 2100. Beregningene 

er basert på globale klimaframskrivninger fra 5. hovedrapport fra FNs klimapanel. I juni 2016 ble 

klimaprofil for Nordland offentliggjort. Klimaprofilen konkluderer med at klimaet i Nordland allerede er 

i endring og at det bla. må forventes flere og større regnflommer, tidligere snøsmelteflommer, hyppigere 
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vinterisganger og økt snøskred- og sørpeskredfare. Disse endringene innebærer at det må utvises økt 

varsomhet både ved planlegging av- og ferdsel i snøscooterløypene. Særlig varsomhet må utvises ved 

kryssing av regulerte magasin og kryssing av vassdrag hvor kryssingspunktene ikke består av faste  

kryssingspunkter som bruer eller kulverter samt i områder i- eller i nærhet til bratt terreng. Vann og 

bekker som tidligere kunne krysses trygt hele vinteren og langt ut over våren ser mange steder allerede 

ut til å være mer usikre enn tidligere pga varmere klima. Dette er en trend som ifølge «Klima i Norge 

2100» bare vil fortsette- og øke. I tillegg kjøres i dag mange kraftverk med hyppigere variasjoner i tråd 

med raskere endringer i kraftprisene, noe som skaper grunnlag for mer usikre isforhold. 

 

http://www.varsom.no/ 

Før scooterførere legger ut på tur vil vi anbefale at en gjør seg kjent med «Varsom.no». Varsom.no er 

NVEs portal for varsling av naturfare i Norge. Her finner en bla. skredvarsling, flomvarsling og 

isvarsling. I tillegg finnes bla. »Skredskolen» som har svært mye nyttig informasjon hva angår ferdsel i 

bratt terreng og hvordan en kan unngå farefulle situasjoner mht. skredfare.  

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef 

Finn Herje 

Senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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