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Uttalelse - revisjon av plan for snøskuterløyper - Hemnes kommune   

Hemnes kommune har sendt ut endringer i løypeplan og tilhørende kommunal forskrift på høring. 

Plan med åtte løyper ble vedtatt av kommunestyret 3.11.2015 med hjemmel i forskrift om 

motorkjøretøy. Endringene innebærer forslag om å opprette to nye løyper, L4 (fra Rundmoen til 

Nilsskog) og L9 (fra Tustervassdammen til Korgfjellet). Det er foreslått to mindre avstikkere til to 

gårder hvor det tidvis vil være serveringstilbud. I tillegg foreslås mindre omlegginger av 

eksisterende traseer og justeringer i løypekart slik at fysiske løyper og GPS-logg samsvarer. 

 

I forskriften vil det gjøres mindre endringer slik at regelverket vil harmonisere med andre 

kommuner på Indre Helgeland, i tillegg til forslaget om å øke løypebredden fra 4 til 5 m. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse: 

 

Friluftsliv 

Den nye løypa L9 som kommunen nå ønsker å opprette, var en del av løypeplanen som ble 

konsekvensutredet og sendt på høring i 2015. Planen ble vedtatt av kommunestyret uten at løype 9 

var inkludert, men rådmannen ble bedt om å jobbe med å få inn igjen løypene som var tatt ut av 

forslaget og da særlig løype 9. Løype 9 var tatt ut av planforslaget med følgende argumentasjon: L9 

utgår av hensyn til friluftsliv og reindrift (kalvingsområde). Det viser seg vanskelig å finne 

avbøtende tiltak uten at bruken av løypa blir så innskrenket at den ikke lenger er hensiktsmessig. 

 

Det ble i forbindelse med konsekvensutredningen utarbeidet en egen kartlegging av 

vinterfriluftslivet i kommunen. Løype 9 vil påvirke to friluftslivsområder med verdi A og B.  

Så langt fylkeskommunen kan se i endringsforslaget er det ikke gjort noen endringer i traseen til 

løype 9, det er ikke foretatt noen nye utredninger og vurderingene er de samme som i 2015. 

Fylkeskommunen kan ikke se at kommunen har argumentert for årsaken til at det nå er grunner til å 

opprette denne løypa. I konsekvensutredningen er det vurdert at løype 9 vil medføre uakseptabel 

konflikt, og det er så langt vi kan se ikke foreslått noen nye avbøtende tiltak som vil redusere 

konfliktnivået.  

 

I redegjørelsen om samlet belastning er det vurdert at Korgfjellet er det friluftsområdet som er mest 

brukt om vinteren. Fylkeskommunen mener at endringsforslaget mangler ny kunnskap og 

argumenter som gir grunnlag for å opprette løype 9 i løypeplanen. 

 

Kulturminner 
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Det forutsettes at snøscooterløypene kun fører til kjøreaktivitet på frossen og snødekt mark. I så fall 

er sjansene for konflikt med automatisk fredete kulturminner små. Imidlertid tar vi forbehold når 

det gjelder tekniske inngrep som slike løyper kan medføre (ramper, broer, parkeringsplasser mv.). 

Nye tiltak som medfører terrenginngrep må sendes oss til uttalelse. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: arkeolog Trine Johnson 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Mari Hulleberg 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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