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Klage på opprettelse av scooterløype 9 Sørhågen-Tustervatnet(L9), Hemnes 
kommune

Kommunene har fått anledning til å opprette løyper til fornøyelseskjøring med 
snøscooter. Kommunene har også fått ansvar for at løypene blir opprettet i henhold til 
relevant lovverk, inkludert forskrifter og veiledere. Hemnes kommune har ikke vist noen 
evne eller vilje til å ta dette ansvaret. 

I stedet for å opprette løyper der disse ikke kommer i konflikt med andre hensyn eller 
interesser, har kommunen valgt å arbeide for å få realisert alle løyper som er foreslått. 
Uavhengig av om opprettelsen av disse strider mot føringene i Naturmangfoldloven , Lov 
om motorferdsel i utmark og vassdrag og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag. Derfor har Naturvernforbundet og FNF tidligere klaget Hemnes 
kommune inn til fylkesmannen. 

Løype L9 har vært så omstridt at kommunen har måttet ty til svært kreative tiltak for å 
få den realisert. Tiltak som etter vår vurdering ligger utenfor det kommunen har 
hjemmel til. Løypa er opprettet som et «forsøk». Detaljene rundt dette er uklare, men 
kommunestyret har valgt å delegere arbeidet til et ad hoc politikerutvalg som skal 
arbeide med å imøtekomme reindrifta. Konfliktene med biologisk mangfold og friluftslivet
er like uløste som tidligere. L9 passerer gjennom inngrepsfrie områder med verdifulle 
naturtyper og berører hekkeområder for jaktfalk og kongeørn.

Naturvernforbundet vurderer det slik at det ikke er hensiktsmessig bruk av ressurser for 
oss å parallellutrede ulike løypealternativer i Hemnes kommune. Det er et ansvar 
kommunen har som representant for allmennheten. Når kommunen svikter som i dette 
tilfellet, må Fylkesmannen som Statens representant gripe inn.

Hemnes kommune plikter å sikre naturverdier, biologisk mangfold og friluftslivet. 
Kommunen skal også ivareta interessene til alle innbyggerne i kommunen på en 
balansert måte gjennom sitt arbeid. Det er betenkelig at Hemnes kommune velger å 
fremme saker på vegne av særinteresser uansett hvilke følger disse prioriteringene 
måtte få. 

Vi må nok en gang be om at kommunen forholder seg til lovverket og intensjonene 
knyttet til det.
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