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Snøscooterløype som avviker fra vedtatt trasé - Hemnes  
 
Hemnes kommunestyre vedtok den 2. februar 2017 løype 9, og vedtaket ble ved vårt brev av 
6. mars 2017 påklaget. Kommunestyret vedtok i møte 9. mars 2017 ikke å gi klagen 
oppsettende virkning. 
 
Vi har blitt kjent med at den aktuelle løypa er etablert, og at den nå er flyttet slik at den i en 
lengde på ca. 2,5 kilometer ligger ca. 300-350 meter fra der den er vedtatt. Dette ut fra 
reportasje i Avisa Hemnes og telefonsamtale med kommunens saksbehandler.  
 
Fylkesmannen vil påpeke viktigheten av at det er samsvar mellom kartet med vedtatte løyper 
og løypene som blir etablert og merket i terrenget. Det er de vedtatte løypene som har vært 
utgangspunkt for berørte enkeltpersoners og myndigheters standpunkt i saken. Korrekt 
angivelse av scooterløypene er viktig for både brukere og andre som må forholde seg til 
løypenettet. 
 
Løyper etablert andre steder enn der kartet viser de skal gå, er ulovlige. Kommunen skal 
etter vår oppfatning stenge de løyper som avviker fra vedtatt kart, da kjøring der faktisk ikke 
er tillatt etter motorferdselregelverket. Vi viser her til at snøscooter i henhold til 
motorferdselforskriften § 4a første ledd kan «brukes på vinterføre i løyper fastsatt i medhold 
av bestemmelsen her». Det er løypene som fremgår av kartet som er fastsatt i medhold av 
motorferdselforskriften. 
 
Vi ser at det er en fordel at snøscooterløypa legges utenom eksisterende skiløype, men dette 
kan ikke gi grunnlag for å flytte løypa uten noen form for prosess og uten hjemmel i 
kommunens forskrift. Friluftsinteressene i området knytter seg ikke bare til selve skiløypa. 
 
Det er kommunens plikt å etablere snøscooterløyper i tråd med det som er vedtatt, og 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen forholder seg til dette.  
 
Vi informerer for øvrig om at vi har besluttet ikke å anmode om oppnevning av 
settefylkesmann for å ta stilling til utsatt iverksetting av vedtaket. Dette på bakgrunn av en 
uttalelse fra Miljødirektoratet om at beslutning om oppsettende virkning vil være aktuelt i de 
tilfeller gjennomføring av vedtak om snøscooterløyper kan føre til nærmest uopprettelige 
skader om iverksettelsen ikke utsettes, for eksempel uopprettelige skader på naturmiljøet 
eller på sårbare arter eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta.  
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Løype 9 er etter vår oppfatning utvilsomt til skade for friluftslivet i området, men friluftslivet 
påføres ikke uopprettelig skade i påvente av klagebehandlingen. Uopprettelig skade for 
reindrifta unngås ved at kommunen plikter å stenge løypa dersom reinbeitedistriktet ber om 
det, jf. kommunens forskrift § 3e.  
 
Tidsmomentet er også av betydning for vår beslutning om ikke å gå videre med spørsmålet 
om utsatt iverksetting. 
 
Vår klage datert 6. mars 2017 står uansett fortsatt ved lag, og vi forutsetter at kommunen 
foretar forberedende behandling av denne så snart det lar seg gjøre. 
 
Vi registrerer for øvrig at løype 9 ikke fremgår av kartvedlegget på Lovdata, og minner om at 
forskrifter (herunder endringer av forskrifter) skal kunngjøres. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sveinung Bertnes Råheim (e.f.)  
fylkesmiljøvernsjef Tore Vatne 
 seksjonsleder 
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