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Høringsuttalelse for «Revisjon av plan for skuterløyper med forskrift» 
Vi viser til invitasjon til å gi høringsuttalelser for revisjon av plan for skuterløyper med forskrift i 

Hemnes kommune som publisert på kommunens nettsider, og vi vil med dette gi innspill til hhv ny 

løype 4 og ny løype 9. 

Ad løype 4, Rundmoen-Nilsskog. 

Samlet belastning og hensyn til friluftsliv 
I de nasjonale føringene for etablering av skuterløype som det her foreslås legges det stor vekt på at 

det skal legges stor vekt på hensyn til mellom annet natur og friluftsliv. Med de allerede etablerte 

løypene hhv mellom Leirskardalen og Brygfjelldalen samt mellom Brygfjelldalen og Bleikvasslia er det 

allerede stor belastning av motorisert ferdsel i Brygfjelldalen. For de av oss som søker 

naturopplevelser vinterstid uten støy er alternativene få. Med etableringen ytterligere en løype er 

alternativene for støyfrie opplevelser marginalt få. Dette hensynet skal også tas i vurderingen av å 

anlegge flere løyper. I tillegg passerer løypa etter kartet innenfor en avstand til vårt bolighus med 

uteaktivitetsområde som betyr at vi havner i en støysone. De topografiske forholdene fører for oss til 

opplevd støy fra løypa. Dette veit vi av erfaring – terrenget mellom løypetrasé og vår bopel er helt 

åpent, avstanden er kort, og fjellsiden langs løypetraséen reflekterer støyen. Vi har i sakspapirene 

heller ikke funnet støysonekart som viser konsekvens av støy fra løypa. 

Behov for løypa 
Det er lagt opp til parkering for tilgang til eksisterende løyper ved kryssing av vei i Mellomdalen i 

Brygfjelldalen. Med andre ord er behovet for å komme seg på løype i Brygfjelldalen dekket. Flere av 

de som bor nederst i dalen har av næringsgrunner eller pga hytter i utmark tillatelse til å kjøre uten 

at det legges opp en ny og åpen løype. Det er derfor ikke et reelt behov for løypa. 

Attrakivitet 
Det skal være attraktivt å bo i Brygfjelldalen også for friluftslivsinteresserte som ønsker en mulighet 

for et aktivt og støyfritt friluftsliv. Mulighetene for et slikt friluftsliv er for oss en sterk motivator ifht å 

bo i Krokmoen i Brygfjelldalen. Både historisk gjennom flere generasjoner, og for vår del i flere tiår 

har vi spesielt brukt området Slegda, opp i Tverfjellet og over til Grøndalen vinterstid. Den allerede 

etablerte løypa i dette terrenget har redusert kvaliteten på disse områdene som 

vinterfriluftslivsområde betydelig, og vi søker dermed logisk nok til andre områder. Med å anlegge 

denne nye løypa i tillegg reduseres friluftslivsattraktiviteten i området betydelig for oss, og det blir 

mindre aktuelt å ha Krokmoen som fast bopel. Man skulle tro at skatteinntekter også har verdi for 

Hemnes kommune. 



Trasé, enden av løypa mot eksisterende løype 
I følge løypebeskrivelsen skal den foreslåtte løypa møte eksisterende løype ved Nilsskog. Ved 

Nilsskog er det ingen løype, men derimot ved Storforsbakken. 

 

Vollen 
Den fraflytta plassen Vollen disponeres av Astrid Valla i Molde. Omtalen av Vollen i 

konsekvensutredninga må i beste fall omtales som feil. Valla er mor og bestemor, og med ei løype 

mellom husene på Vollen er stedet ikke lenger brukbart som fritidsbolig så lenge skuterløypa er 

åpen. Trafikken vil selvfølgelig representere en fare for liv og helse (små barn som er ute og leker), og 

støyen vil like selvfølgelig føre til en betydelig forringing av livskvaliteten der. Når Valla er tilstede er 

de vanligvis folksomt på Vollen. Husene omtales også som forfalt – det kan i den anledning opplyses 

om at Valla leide håndtverkere for å foreta innvendig oppussing sist sommer. Valla er ikke rådført ifht 

tiltaket. 

 

Ad løype 9, Tustervatn-Korgfjellet 
Når det gjelder denne løypa vil vi bare minne om kravet i de nasjonale føringene om at man tar vare 

på store sammenhengende vinterfriluftsområder uten motorisert ferdsel. Med de allerede etablerte 

løypene er noen av de mest attraktive slike områdene allerede belastet med motorisert ferdsel, og 

det er små områder igjen som både er attraktive og lett tilgjengelige. Det kan nevnes at de 

tradisjonelle ferdselsområdene rundt Okstindan i stort nå har etablerte løypenett. Dette gjelder f eks 

rundt Kjensvatnet, overgangen Kjensvatn-Leirbotnet, Fagerlidalen med Brygfjellet, Slegda og 

Grøndalen.  

Korgfjellet er et av de mest brukte skiområdene i området og i regionen, og er i dag uten motorisert 

ferdsel (med unntak av ferdsel basert på dispensasjoner). Innenfor grensene av Hemnes kommune er 

Korgfjellet det eneste attraktive og lett tilgjengelige området der det ikke er omfattende 

skutertrafikk. Området det nå planlegges ny løype i er veldig mye brukt, og det er lang tradisjon for å 

holde vedlike trimløyper for ski her. Oss bekjent er dette det eneste området der det nå er lagt til 

rette både for tur og trim i snaufjellet i kommunen. Det er en kvalitet man bør verne om. 

Denne løypa bør pga den samlede belastning på vinterfriluftsområder i kommunen ikke etableres. 

 

Mvh 
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