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Høringsuttalelse vedr. revisjon av plan for snøskuterløyper med forskrift.

Bakgrunn:

Naturvernforbundet har som sitt formål å “arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøet slik
at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen. Naturvernforbundet vil 
arbeide for et samfunn der menneskene lever i harmoni med naturen. Dette er et samfunn hvor
livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret for framtidige generasjoner, og hvor naturens 
egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke menneskers respekt for og kjærlighet til liv 
og landskap.”(Naturvernforbundets vedtekter §1)

I vårt arbeid ser vi to hovedutfordringer; reduksjon av naturmangfold(biodiversitet) og 
menneskeskapte klimaendringer.

Nasjonalt og internasjonalt har det de siste tiåra kommet på plass lovverk og konvensjoner 
som skal ivareta de saksområdene som Naturvernforbundet arbeider med. Til tross for dette 
ser vi at reduksjonen av naturmangfold og klimaproblemet fortsetter. 

En av årsakene til disse negative utviklingstrekkene er at intensjoner, avtaler, konvensjoner, 
lover og forskrifter på miljøområdet ikke blir fulgt opp i praksis. Unntak og politiske 
kompromisser blir gjerne retningsgivende for den reelle utviklingen på feltet.

Det er i dette lyset Naturvernforbundet vurderer Hemnes kommune sin «Plan for 
snøskuterløyper med forskrift»

Naturvernforbundet sin vurdering er at Hemnes kommune ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til 
de begrensningene som er lagt inn i lovverket med tilhørende forskrift på 
motorferdselsområdet. Hensyn til biomangfold/klima, og andre interesser, er ikke ivaretatt. 
Såkalte «avbøtende tiltak» virker etter vår vurdering å mangle reelt innhold. Derfor har 
Naturvernforbundet pålaget Hemnes kommune sin plan for skuterløyper til Fylkesmannen.
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Uttalelse angående revisjonen av planen for snøskuterløyper

Naturvernforbundet ber -på samme måte som i forrige runde- om at Hemnes kommune tar 
sine egne utredninger på alvor og trekker tilbake skuterløyper som har et konfliktpotensiale 
med andre interesser.

Naturvernforbundet mener det er særlig negativt at Hemnes kommune ønsker å utvide sitt 
løypenett med en løype(L9-Korgfjellet) som iht kommunens egen utredning ikke er 
akseptabel med hensyn til naturverdier, friluftsliv og reindriftsinteresser.

Konfliktmatrisen hentet fra kommunens egen utredning viser på en god måte hvilke 
utfordringer som skapes av den ensidige prioriteringen av motorferdselen:

______________________________________________________________________________________________

Naturvernforbundet i Rana og omegn:
Adresse: Camilla D- Bjugn, Toranesgt 19 a, 8622, Mo i Rana Telefon: 934 31 26 Mail: cbjugn@hotmail.com



Naturvernforbundet er enig i tegnforklaringen i matrisen. Rødt er «uakseptabel konflikt. 
Tiltak må eventuelt iverksettes for å redusere konfliktnivå». 

Utfordringen er at Hemnes kommune ikke ønsker det mest naturlige tiltaket som er å unnlate 
å opprette løyper med «uakseptabel konflikt». 

Kommunen legger i stedet til rette for at løypene blir opprettet. 

Naturvernforbundet er ikke enig i den vurderingen.

Naturvernforbundet ber om respekt for lovverket og at i det minste løyper med «uakseptabel 
konflikt» blir tatt ut av planen.

For Naturvernforbundet i Rana og Omegn:
Camilla D. Bjugn(leder)

Frode Solbakken(styremedlem)
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