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Høringsuttalelse i f.h. til Revisjon av plan for skuterløyper med 
forskrift. 
Vi viser til Hemnes kommune sin invitasjon til å gi høringsuttalelse for revisjon av plan for 
skuterløyper, med forskrift i Hemnes kommune. Jf kommunens nettsider. Vi vil med dette 
komme med innspill til ny løype 4 og ny løype 9. Vi vil også komme med noen betraktninger 
om bolyst ved å bo i Brygfjelldalen ved suppleringer av skuterløyper. 
Vi er nyinnflyttet til Brygfjelldalen og Hemnes kommune, og har av den grunn ikke deltatt i 
tidligere diskusjoner eller kommet med høringsuttalelser. Vår høringsuttalelse baseres på 
dokumentasjon fra Hemnes kommune og på våre egne vurderinger i saken.  
 

Løype 4 Rundmoen-Nilsskog 
Vi har nettopp flyttet til Hemnes kommune og vi har etablert oss på slektas småbruk i 
Brygfjelldalen. Her ønsker vi å kombinere drift av småbruket med dyrking av bær og 
grønnsaker, bakst samt etablere tilbud til turister. Alt i småskalaproduksjon. Vi har drevet 
med privat utleie i Tromsø, og turistene gir positive tilbakemeldinger på vår uberørte natur, 
vinteren, nordlyset og stillheten som de ikke opplever i storbyer. Vi har tilbragt mange ferier 
i Brygfjelldalen og Korgen, og vi ser at Brygfjelldalen og kommunen kan være et godt 
utgangspunkt for opplevelser turister ønsker. Fra vårt småbruk kan turister dra på turer, gå 
på skiturer, plukke bær, oppleve natur og stillhet, besøke Okstindmassivet, etc., både 
sommer og vinterstid. Vi har erfart at mennesker fra særlig urbane strøk søker ro og stillhet. 
Sesongen for skiturisme er mellom januar og frem mot april/mai. Vi er bekymret for at våre 
planer/ ønsker for skiturisme kanskje ikke kan realiseres fordi motorisert ferdsel ikke er 
forenlig med stillhet og ro. 
 
Dagens skuterløyper er lagt i områder som omkranser Brygfjelldalen, i nord oppe på 
Brygfjellet og i sør inne ved Inderdalen / Nilsskogen. I tillegg kommer forslag om nok en trasé 
i øst fra Rundmoen til Nilsskog. Den nye løypa vil påvirke spredning av støy i en trang del av 
Brygfjelldalen, og støyen reflekteres fra fjellsiden både utover og innover i dalen, noe alle 
beboere i dalen vil merke. Vi kan ikke se at andre daler blir rammet av snøskuterløyper, slik 
som i Brygfjelldalen. Vi finner forøvrig ingen støysonekart i sakspapirene som sier oss noe 
om støyen fra løypa. 
 
En ytterlig etablering av ny løype vil etter vår mening forsterke begrensninger av å oppleve 
stillhet, og vi kan heller ikke se det er lagt vekt på hensynet til natur og friluftsliv ved 
etablering av en ny trase. Vi som søker opplevelser i naturen på vinterstid vil få den ødelagt 
av gjentakende støy, uten å ha muligheter til alternativer i Brygfjelldalen. Hverdagslivet vårt 
kan også bli forringet. Vi jobber hele uka og setter stor pris på stillhet og ro i helgene. Vi er 



for eksempel nøye med å ikke bruke motorisert verktøy på gården på søndager og andre 
helligdager. 
 
Vi kan heller ikke se at det være noen grunn til å etablere en ny løype mellom Rundmoen -
Nilsskog da det er planlagt parkering i Brygfjelldalen, ved Mellomdalen. Dersom parkering 
blir etablert mener vi at behovet for å få tilgang til allerede eksisterende skuterløyper i 
høyeste grad er dekket. 

 
Løype 9 Korgfjellet – Tustervatn 
Av kartet ser vi at noen av de mest besøkte og fine turområder i fjellet for friluftsliv og 
skiturer nå skal bli belastet med motorisert ferdsel og støyen fra snøskutere. Korgfjellet er 
lett tilgjengelig for friluftsliv og skiturer og er av den grunn meget attraktiv for både familier 
med barn og andre som søker å oppleve naturen, uten at den skal reduseres av ytterligere 
motorisert ferdsel enn den som foregår i dag basert på dispensasjoner.  Vi ser at området 
også kan være et attraktivt sted for de som søker naturens stillhet i en forholdsvis lett 
tilgjengelig del av Hemnes kommune. Her vil vi vise til Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag(motorferdselloven) § 4 a. Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag, tredje ledd, hvor det står(sitat): Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta 
særskilt hensyn til støy og andre ulemper til friluftslivet. Senere i sammen avsnitt 3, sitat: Før 
fastsetting av løypene skal kommunen utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og 
naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der 
løypene planlegges, og vurdere betydning av disse områdene opp mot øvrige 
friluftslivsområder i kommunen. sitat slutt.  Vi mener at den samlede belastning av 
skuterløyper (motorisert ferdsel) allerede er stor i kommunen og ser at hvert fjellområde i 
kommunen har etablerte snøskuterløyper. Vi oppfordrer til at denne løypa ikke bør 
etableres og at kommunen bør verdsette friluftslivet i større grad. Dessverre kan nok en ny 
løype bidra til at vi ikke vil ha reelle alternativer for turer på vinteren.  Det vil ikke være 
fjellområder uten snøskuterløyper.  
 
Vi er ikke imot etablering av noen snøskuterløyper slik at folk får gode naturopplevelse ved å 
kjøre snøskuter i naturen, men Hemnes kommune bør ikke legge til rette i så stor grad at 
andre mennesker som søker ro, stillhet og naturopplevelser uten støy, ikke har reelle og 
gode alternativer. 
 

Bolyst og attraktivitet 
Vi flyttet til Brygfjelldalen fordi vi føler nærheten til naturen og friluftslivet meget sterkt. Vi 
har lyst til å bo i Hemnes Kommune.  Vi ser et potensiale i å etablere oss i et attraktivt 
område, men vil vurdere våre planer i henhold til hva Hemnes Kommune ser på som sentralt 
i bevaring av friluftsområder. Vi mener at to nye skuterløyper, henholdsvis løype 4 og løype 
9, ikke bør etableres med bakgrunn i en samlet vurdering av redusert attraktivitet og økende 
motorisert ferdsel i vinterfriluftområder. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Trude Boldermo    Arne Steinvik 


