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1. Innhold 
 

 

 

 

 

ENDRING AV PLAN FOR SCOOTERLØYPER I VEFSN 

Løypeplan med utredninger – høring 2021 

  
Oversiktkart over løypenettet med inndelig for utredningsområder. Rød stiplet ring er området med nye 

løyper foreslått i ved endring i 2021. Gule linjer er øvrige løyper fjernet før sluttbehandling i 2018. 

 
Dato: 22.12.2020 

Arkivsaksnr: 20/7508 

 

Vefsn kommune, Plan og utvikling, postboks 560, 8651 Mosjøen 

e-post: post@vefsn.kommune.no 
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Vedlegg 

Liste over støyutsatt bebyggelse 

Karthefte 

 

Bakgrunn for planarbeidet 
Løypenett for rekreasjonsskjøring med snøscooter styres av forskrifter som vedtas etter lov 

om motorferdsel. Forskriften sier løypenettet skal tegnes inn i kart og illustreres i 

kommuneplanens arealdel, og at planforslag skal sendes på høring som kommunedelplan etter 

plan- og bygningslovens § 11-14, og vedtak kunngjøres etter lovens § 12-12 fjerde og femte 

ledd, altså tilsvarende høring og vedtak av kommuneplanens arealdel. 

 

 

Vefsn kommune behandlet plan for scooterløyper vinteren 2015/16. Det var mye fram og 

tilbake med lovverk som endret seg underveis i prosessen. To løyper ble til slutt åpnet på 

Korgfjellet og i Herringen, mens det ble lagt opp til å jobbe med videre utredninger for åpning 

av flere løyper. Det er også kommet inn løypeforslag fra private som skal vurderes i denne 

prosessen. 

 

Eksisterende plan og løyper er gjeldende fram til nytt vedtak er fattet. 

 

Endring av plan 2021 
I innspurten mot sluttbehandling av løypeplanen som ble vedtatt i 2018 ble de mest 

konfliktfylte områdene tatt ut av arbeidet, for å ikke stoppe hele prosessen. Som del av 

kommunestyrets vedtak ble gitt bestilling på at disse områdene skulle jobbes videre med, og 

presenteres for ny behandling senere. Det kom ingen klager på vedtaket som da ble fattet. 

 

Få av løypene var klare for åpning allerede 2018 sesongen, mens store deler av det vedtatte 

løypenettet har vært åpent i 2019 og 2020. Dette har gitt Vefsn kommune en del mer erfaring 

om både positive og negative effekter med løypene. Den fulle effekten er enda ikke helt klar, 

da deler av løypene som ble vedtatt i 2018 først vil åpne sesongen 2021, da de ble vedtatt med 

klausul om at ny E6 måtte åpne før kryssing av gammel E6 kunne tillates. Det legges derfor 

opp til en begrenset utvidelse av løypenettet i denne runden, mens øvrige endringer må vente 

til ytterligere erfaringer foreligger. 

 

Området som nå tas inn er fra Langvatnet og Krun som kobles på eksisterende Løypenett på 

Sjåmoen. Gjennom nye grunneieravtaler legges det nå fram en ny trase, som tar bedre hensyn 

til de konfliktene som ble identifisert i forrige prosess. Løypen er utredet som del av 

eksisterende utredningsområde 3. Den er utløser ikke vesentlig endrede konsekvenser for 

løypenettet og kommunen i helhet. 

 

Det er ikke gjort endringer i merknadsbehandlingen av de innkomne merknader før vedtak i 

2018. Forhold som berører området hvor det når gjøres endring kan derfor ha noen feil eller 

mangler. Siden det er betydelige omlegginger siden løypen gjennom det aktuelle området var 

presentert forrige gang, forutsettes nye vurderinger gjøres opp mot merknader som måtte 

komme ved høring av endret plan i 2021. Det er ikke gjort endringer i forskriften. 
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Beskrivelse av planområdet 
Planområdet er i utgangspunktet hele Vefsn kommune, foruten byområdet rundt Mosjøen. Det 

er et mål om at kommunens løypenett i størst mulig grad skal være sammenhengende mellom 

de deler av kommunen det åpnes for løyper. I denne omgang har løpeområdet i Hundåla blitt 

tatt ut av forslaget som fremmes til sluttbehandling. Det vil likevel kunne skje at 

sammenhengen ikke er bevart hele sesongen, da det vil variere hvilke løyper som har 

snøforhold mv for å kunne holdes åpne. Det er også en del løyper som ikke kan tas i bruk før 

dette kan klareres opp mot pågående anleggsarbeid med ny E6. 

 

Traséene strekker seg som gjennomgående løyper mellom ufartspunkter i grendestrøk, hvor 

det finnes parkeringsmuligheter for bil. Disse knyttes sammen ut til interessepunkter i skog og 

fjell, som inkluderer både rasteplasser og fiskevann. Det var i utgangspunktet også ønske om 

å få adkomster ut på sjøis på Elsfjorden, men det har ikke latt seg gjøre å få nødvendige 

grunneieravtaler. Løypene legges i størst mulig grad til eksisterende traséer for traktorveger 

og skogsbilveger som ikke brøytes vinterstid. 

 

For utredningene vil planområdet være definert av løypetraséene og deres influensområde. 

Hvordan dette er vudert avhenger av type terreng og grad av eksisterende infrastruktur i 

området hvor løype føres, og fremgår gjennom utredningene og ikke av løypekartet.  

 

Samtykke fra grunneiere 
Det er flere grunneiere som har gitt tilbakemelding at de ikke ønsker løype lagt over sin 

eiendom. Disse løypene er enten lagt om eller fjernet, slik at eiendommene ikke er berørt. Det 

var ved høring av løypeforslaget flere grunneiere som ikke hadde svart på henvendelse om 

grunneieravtale. Det å inngå grunneieravtale om scooterløype på egen eiendom er frivillig, og 

at kommunen ikke kan fatte vedtak om løype før alle grunneieravtaler er på plass, eller at 

løyper der avtaler mangler er tatt ut. 

 

Når planen sluttbehandles er det kommet samtykke fra alle grunneiere, selv om det er noen få 

hvor den skriftlige avtalen enda ikke er signert. I hovedsak dreier dette seg om offentlige 

eiere. Eksempelvis Bane NOR og Statskog gitt samtykke til etablering av løypene i sine 

høringsuttalelser, selv om avtaleskjema ikke er på plass.  Forskriften krever samtykke fra 

grunneier før løyper kan vedtas, og dette er ansett å være ivaretatt for de løyper som fremmes 

til behandling. 

 

Medvirkning og planprosess 
Planprosessen omfatter: 

 

 Samarbeid med berørte offentlige myndigheter 

 Høring, evt møter med berørte parter 

 Politisk behandling 

 

 

Det skal legges opp til at berørte parter får god informasjon om når i prosessen man har 

mulighet til å påvirke planutformingen. I utgangspunktet har berørte parter to muligheter til å 

fremme sitt syn på saken: 

 

 Første mulighet har partene når planoppstart annonseres. Oppstartmelding legges ut 

sammen med annonsering av planoppstart. Her kan alle parter komme med innspill til 
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hvilke tema som bør utredes i planarbeidet. Det er også mulig å komme med forslag til 

nye traséer. Forslag må ha startområde med tilstrekkelig parkering og inngå som en 

del av et helhetlig løypenett. 

 

 Andre mulighet er når planforslaget er utarbeidet og legges ut til offentlig ettersyn 

(høring). Her får partene mulighet til å komme med uttalelser/merknader til 

planforslaget og de utredninger som er gjort.  

 

Etter offentlig ettersyn vil planen bli fremmet for politisk sluttbehandling. 

 

Merknader til oppstart av arbeidet 
 

Det er ikke et krav om at oppstart av arbeidet skal varsles som for planer etter plan- og 

bygningsloven, men Vefsn kommune valgte likevel å publisere ei oppstartsmelding for å få 

bedre medvirkning tidlig i prosessen. 

 

Det kom innspill fra flere offentlige myndigheter og private interesserorganisasjoner. Det kom 

også innspill fra grunneiere, primært for justering av foreslåtte traséer, men også noen som 

ønsket tillegg til løyper og et fåtall grunneiere som også meldte fra at de ikke ønsket løype 

over sin eiendom. Gjennom arbeidet med grunneieravtaler kom det også en del flere 

merknader av disse typene. 

 

De merknadene som inneholdt konkrete punkter til vurdering i det videre arbeidet er 

oppsummert og kommentert punktvis under. Merknader fra grunneiere som kun har fremmet 

ønske om fjerning av løype eller mindre justeringer er ikke kommentert. 

 

 

Merknad fra Lars-Petter Lien, grunneier 

i Hellfjell: 

 

 Det er med stor bedrøvelse og forferdelse 

man ser Vefsn Kommunes planer for økning 

av Motorisert Vandalisme i Vefsnnaturen.  

Det er vel galt nok med allerede tillatte 

scooterløyper, så la dette være nok.  

Her legges det opp til å ødelegge enhver 

mulighet for å kunne bevege seg ut i naturen 

på ski og nyte ro og stillhet og lytte til 

naturens egne lyder.  

Det legger seg også et teppe av eksos som 

ufrivillig må innhaleres.. Det er til å kveles 

av..  

 

Helfjell Ungdomslag har flotte traseer til 

sine Trimkasser.,her også fra Baågneset til 

trimkasser på Åkvikengan, Heiolmoen og til 

Høglilao. Det er horribelt å se den 

uansvarlighet som legges for dagen med at 

denne traseen legges opp til å bli 

Administrasjonens vurdering: 

 

 

Kommunestyret har vedtatt at det skal 

jobbes videre med å få på plass et større og 

sammenhengende løypenett i kommunen. 

Selv om enkeltpersoner er sterkt uenig i 

dette, representerer det politiske vedtaket et 

folkevalgt flertall for kommunenes 

befolkning, som det da jobbes ut ifra med 

dette arbeidet. Denne planene viser også til 

flere stille områder uten motorisert ferdsel.  

 

 

 

 

En stor del av traséene til Hellfjell 

ungdomslag tråkkes i dag med snøscooter. 

Scooterspor, lyd og eksos er som sådan ikke 

et nytt element i landskapet, selv om det med 

dette legges opp til mer ferdsel. 
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scooterløype. Dette vil jeg tro også gjelder 

mange av andre traser. Dette vil jeg på det 

sterkeste protestere og advare mot.  
Traseen er smal og bratt og krever stort sett 

fiskebein-gange opp og ploging(på ski) 

nedover. Det vil være stor kollisjonsfare og 

vi skjønner vel alle hvem sine bein og 

lemmer som vil tape i kollisjon mellom 

Scooter og skigåer. Eller kanskje dere mener 

det vil bli forbudt for skigåing?  

 

Det er også planlagt Scooterløype over min 

eiendom 153/01. Dette har jeg protertert mot 

før og den protesten står ved lag.  

Jeg og min familie forventer å kunne benytte 

egen eiendom til uforstyrret skiutfart. Vi tar 

ski på beina på tråppstein heime og følger 

egen skogsvei opp til Helfjellets fot, og 

videre opp på Helfjellmur’n. (varden). Med 

scooterløype over fjellmyrån vil motordur 

være det eneste man hører opp hele fjellet. 

Tragisk.  

 

Å kunne finne frisk luft, ro og stillhet ute i 

naturen er nødvendig. Og personlig har 

dette stor betydning for egen psyke. Disse 

planene legger IKKE opp til dette. 

Trasé er justert slik at den er i veldig liten 

grad sammenfallende med de 

kartlagteskiløypene. Unntaket er steder der 

begge er avhengig av å krysse bru. Det vil 

selvfølgelig ikke bli forbudt å gå på ski i 

dagens løyper, og det vil heller ikke være 

forbud mot å gå på ski i tilrettelagte løyper 

for fornøyelseskjøring med snøscooter. 

 

 

 

Forslaget ble tatt inn under forutsetning at 

det skulle være avklart med berørte 

grunneiere. Det er etter denne 

tilbakemeldingen gjort om slik at løyper ikke 

berører din eiendom. 

 

Det ligger fortsatt forslag om løype i deler 

av disse fjellområdene, men de fleste steder 

er de lagt i god avstand bort ifra områdene 

du viser til. 

 

 

Kartet du så på oppstart var kun ment som 

en illustrasjon over innkomne innspill til 

løypeønsker, og ment for å få innspill på 

aktuelle utredningsteama og ta hensyn til i 

området. Blant annet har ditt innspill 

kommet med flere punkter som har ført til 

restriktive endringer på det først foreslåtte 

løypenettet i området.  De personlige 

behovene du her lister er omfattet av 

begrepet rekreasjon. Slike løper som nå 

foreslås er i loven definert som løyper for 

rekreasjonskjøring. Dette innebærer at 

etablering av løypene vil være nødvendig 

for personer med andre interesser sine 

rekrasjonsmuligheter. 

  

Merknad fra Evy Sørstad: 

Angåande løypene som er planlagt i 

Hellfjellbygda vil jeg gjøre oppmerksom på 

at trasseen fra Baågneset til Høglilao via 

Gulljorda i dag benyttes av skiløpere til 

Hellfjell ULs trimkasser. Denne trasseen er 

enkelte steder trang og bratt. Faren for 

kollisjoner mellom scooter og skiløpere vil 

derfor være stor hvis scootertrafikken skal 

kanaliseres til samme trasse. 

 

Administrasjonens vurdering: 

Trasé for scooterløype er lagt om, og følger 

nå sammen med skiløype i området hvor 

begge må krysse bru over Grøftremelva og 

videre over golfanlegget.  
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Merknad fra Mosjøen hundekjøreklubb, 

v/ Tor Åge Nygård: 

 

 Mosjøen hundekjørerklubb (MHKK) er 

bedt om å komme med en uttallelse om det 

nye scooter-løypenettet. Vi tar fortrinnsvis 

for oss løypene som er på Sjåmoen.  

 

Løype 13: Løypa er fin men inn-/utkjøring 

fra reingjerdet er ikke forenelig med at vi 

starter der med hundene. Dette kan løses 

med at MHKK får parkere/ starte på ”saga” 

til Sigmund Kjemsås. Da er hundekjørerne 

borte fra scooterparkering og alle involverte 

er fornøyd. Kommunen må i så fall ta 

kontakt med grunneier om dette spørsmål.  

 

Løype 14: Denne løypa er en etablert 

hundeløype fra skogsvei. Vi mener den må 

merkes slik at både hundekjørere og 

scooterkjørere kan bruke løypa.  

Vi ser også mulighet for at den kan legges 

om slik at løypa blir felles over et lengre 

strekk, Magnar Ånes er informert og vet 

hvor den kan legges om og skiltes.  

 

Generelt mener vi at det må opplyses bedre 

om at myke trafikanter skal tas hensyn til i 

alle scooterløyper. 

 

 

 

Til orientering. 

 

 

 

 

Kommunen har vært i telefonisk kontakt 

med grunneier som opplyser om at det ved 

reingjerndet i dag er betydelig 

scootertrafikk, og at denne i hovedsak er 

relatert til reindrifta og derav er stedbunden 

til området. Grunneier ber 

hundekjøreklubben selv ta kontakt for å 

finne ei løsning. 

 

Det er bra at hundekjøreklubben er positiv 

til arbeidet og ønsker et samarbeid. 

Scootertrasé er lagt om i dette området 

basert på innspill fra grunneier, men 

kommunen er ikke kjent med i hvor stor 

grad dette er gjort i samråd med 

hundekjøreklubben. Eventuell skilting av 

hundeløype må gå inn i turskiltprosjektet. 

Minner for øvrig om at hundekjørere 

uansett kan ferdes i og rundt scooterløyper i 

utmark med hjemmel i allemannsretten.  

 

Det er en selvfølge at det skal tas hensyn til 

myke trafikanter i og rundt løypene. 

Kommunen har fokus på dette i arbeidet, 

men formidlingen av dette ut til brukerne 

kan sikkert bli bedre. 

Merknad fra Brurskanken turlag, v/ 

Magne Krutnes 

 

Brurskanken turlag ønsker innledningsvis å 

presisere at vi ikke har noe imot bruk av 

snøskuter til nytteformål. 

 

Vi mener derfor at Lov om motorferdsel i 

utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr.82 

med 

tilhørende forskrifter er et tilstrekkelig godt 

verktøy for å dekke behovet samfunnet har 

for transport av personell og materiell m.v. 

I formål paragrafen framgår det at hensikten 

med loven er, ut fra et samfunnsmessig 

Adminsitrasjonens vurdering: 

 

 

Til orientering 

 

 

 

Det er også den samme loven som åpner for 

anleggelse av løyper for rekrasjonskjøring, 

med klare rammer for dette. Forslaget som 

nå er utredet er utarbeidet innen disse 

rammene og rammer i veiledere fra 

miljødirektoratet og sektormyndigheter. 

Rekrasjon er er nødvendig for trivsel, og for 

en stor del av befolkningen er 

snøscooterkjøring nettopp dette. 
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helhetssyn, å regulere motorferdselen i 

utmark og vassdrag med sikte på å verne 

om 

naturmiljøet og fremme trivselen. 

 

Å tillate rekreasojnskjøring med snøskuter, 

slik Vefsn kommune og også tilstøtende 

kommuner i vårt virkeområde nå legger opp 

til, vil etter vår mening ikke på noen måte 

ivareta lovens intensjon. 

 

Vi vil også gjøre kommunen oppmerksom 

på at vi ikke har mottatt dette varselet, og 

ber 

dere sjekke om dere h ar riktig adresse til 

turlaget. 

 

1: Generelle betraktninger som vi mener 

må vektlegges i det videre arbeidet 

Ser vi på kommunene Vefsn, Grane og 

Hattfjelldal er den samlede belastningen 

med de forslag som er ute på høring svært 

stor (se vedlegg 1). Å ivareta øvrige 

interesse synes derfor lite vektlagt når 

kommunene nå foreslår denne betydelige 

utvidelsen av løypenettet. 

 

Når vi ser på det omfanget som nå foreslås i 

sammenheng med fremdriftsplanen, synes 

dette å bære preg av hastverk og lite grundig 

vurdering. Vi kan ikke se å ha fått tatt del i, 

eller sett en evaluering av løypenettet som 

ble satt i drift sist vinter, og mener dette må 

være en sentral del av vurderingen før nye 

løyper etableres. 

 

 

 

Kartleggingen av friluftsområder i 

kommunen må også hensyntas, og områder 

kartlagt som viktige og svært viktige må 

etter vår mening ikke eksponeres for 

motorisert ferdsel, verken 

direkte eller i nærliggende områder. Her ser 

vi av forslaget til endring at dette ikke er 

tilstrekkelig vurdert. 

 

Friluftsliv er aktivitet i stor vekst, også 

vinterfriluftsliv i områder uten 

tilrettelegging. Dette må i stor grad 

 

 

 

 

 

Rammene Miljødirektoratets veiledere skal 

ivareta at løypene utarbeides i tråd med 

formålsparagrafen i loven. 

 

 

 

Adresse til turlaget er nå rettet opp. 

 

 

 

 

 

 

 

Kartet som ble presentert ved oppstart var 

kun en oversikt over innkomne forslag for å 

få innspill på tema som må utredes i de 

områdene som var aktuelle å se på. En 

betydelig andel av dette er nå fjernet, og 

flere løyper juster for av hensyn til både 

friluftsliv og naturmangfold. 

 

Fremdriftsplanen forutsatte at kommunene 

kunne avsette personalressurser nok til at 

dette ikke skulle gå utover kvaliteten på 

arbeidet, og var preget av politisk ønske om 

å få åpnet deler av nytt løypenett forrige 

sesong. I løpet av perioden ble 

prioriteringen flyttet over på andre saker, 

slik at arbeidet nå har tatt betydelig lengre 

tid. 

 

 

Kartleggingene er veldig grove, og store 

deler av de er også områder som ikke 

brukes vinterstid. Gjennom utredningene er 

dette gjennomgått grundig, og flere løyper 

er flyttet for å hensynta friluftslivet. 

Turlaget har misforstått henvendelsen på 

oppstart, da den ikke var ment å være noen 

presentasjon av vurderinger. 

 

Dette er vektlagt i arbeidet innenfor de 

rammer som er gitt av overordnede 

myndigheter og politiske vedtak i Vefsn. 
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vektlegges når omfanget av traseer for 

rekreasjonskjøring med scooter skal 

vurderes. 

 

Vi forventer at motorferdselloven med 

forskrift blir lagt til grunn for de endringer 

dere nå skal vurdere, og minner om at det i 

denne forskriften er beskrevet betydningen 

av å beholde store, sammenhengende 

vinterfriluftslivsområder uten motorisert 

ferdsel. Dette ble etter vår mening ikke tatt 

hensyn til når eksisterende løyper ble 

etablert, og med de skissenes om 

er vedlagt varsel om endring, synes det igjen 

uteglemt. 

 

 

Flere av våre medlemmer irriterer seg i 

økende grad over at de mister verdifulle 

Rekreasjonsområder, og ser man på den 

samlede belastningen de foreslåtte løype ne 

fører til, vil ulempene være veldig store. 

 

Vi etterlyser også en samlet støykartlegging 

i forbindelse med løypenettet. 

 

 

 

 

 

 

 

2 : Våre erfaringer etter oppstart av 

løyper for rekreasjonskjøring Brurskanken 

turlag er i dag ikke en stor ”hytte” forening, 

men det jobbes aktivt med å få etablert flere 

hytter i vårt virkeområde. Turlaget 

disponerer og drifter imidlertid 2 hytter som 

eies av Statskog, samt samarbeid med 

Stavassdalens venner rundt Stavassgården. 

 

Ved hytten vi disponerer ved 

Klubbfjelltjønna med turstart i Herringbotn, 

har vi etter oppstart av løypene i 

Herringbotn observert en betydelig økning i 

scooterkjøring til hytta, 

selv om denne ligger i god avstand fra 

løypenettet. Vi opplever også at store 

mengder ved har forsvunnet gjennom 

samme periode, noe som har ført til at 

 

 

 

 

Det er en selvfølge at alle relevante lover 

legges til grunn i all kommunal 

saksbehandling. Forrige prosess var veldig 

rotete, da lovverk og rammer fra 

overordnede myndigheter ble endret flere 

ganger gjennom prosessen. For 

endringsforlsaget minner vi igjen om at 

kartet som ble presentert på oppstart var en 

oversikt før utredning og utvalg av løyper 

startet opp. 

 

 

 

Så lenge det er interessekonflikter mellom 

brukergrupper vil det alltid være noen som 

blir misfornøyde når det åpnes for 

tilrettelegging for en annen gruppe. Vefsn 

kommune er stor nok til at begge interesser 

kan ivaretas på en god måte, men man må i 

noen områder inngå kompromisser. 

 

Samlet støyvurdering er gjort i henhold til 

veileder for støy utgitt av Miljødirektoratet. 

Konkrete vurderinger er utover de 

områdene dette er påkrevd for, og 

avbøtende tiltak foreslått der dette er 

vurdert nødvendig. 

 

 

Til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøring utenfor løypa eller gitte 

dispensasjoner er ulovlig ferdsel, og en sak 

for politiet eller Statens naturoppsyn. 

 

Ferdsel på ski og til fots kanaliserer seg ofte 

til scooterspor eller andre måter hvor det er 



 10 

besøkende ikke har kunnet varme seg i hytta 

mot slutten av vintersesongen. Å utvide 

løypenettet i dette området som dere foreslår 

vil etter det vi erfarer gi oss enda større 

ulemper med drift av denne hytta, en drift 

som utføres ved dugnadsaktivitet. 

 

 

 

 

 

Som forventet etter erfaringer fra andre 

kommuner med tilrettelagt løypenett for 

scooter, opplever vi også en generell økning 

i scooterkjøring utenfor løypenettet her i 

Vefsn. Dette fører etter vår mening til at 

områdene blir av mindre interesse for 

vinterfriluftsliv. 

 

 

 

 

3: Øvrige momenter som må vektlegges 

Nasjonale målsetninger om fysisk fostring, 

folkehelse, klimagassutslipp, naturvern med 

mer er svært dårlig vektlagt. På bakgrunn av 

dette bør en lokal styring i motorferdselsaker 

fortsatt være basert på restriktive 

bestemmelser når nye løypetraseer for 

rekreasjonskjøring med snøskuter fastsettes. 

 

Ut fra overnevnte betraktninger blir vår 

oppfordring til kommunen og politikerne om 

å vektlegge folks helse, et aktivt friluftsliv 

og holde utmarksarealer mest mulig 

skjermet fra støy og forurensning. 

 

enklere å ta seg fram, særlig ved tunge 

snøforhold. Dette synes i stor grad å være 

gjeldende også for en del av turlagets egne 

aktiviteter, som «onsdagsturen». 

 

Det er derfor vanskelig å dra slutning om at 

det er scooterkjørere som har brukt opp 

veden på hytta, eller om der har vært økt 

bruk av friluftslivet. 

 

 

Det er vanskelig å kommentere slike 

påstander uten at det vises til kilder. Etter 

fagavdelingens egne erfaringer i både Vefsn 

og Grane har etablering av løyper heller 

ført til mindre ulovlig kjøring utenfor 

løypene. I Vefsn er imidlertid omfanget av 

etablerte løyper såpass lite, at det vanskelig 

å gjøre gode vurderinger av disse effektene. 

 

 

 

 

Innspillet er gitt til ei oppstartsmelding, kun 

ment for å illustrere aktuelle områder, hvor 

vi ønsket innspill på utredningstema.  

 

 

 

 

 

Områder skjermet fra støy fra scooterløyper 

og andre støykilder er beskrevet i 

overordnet utredning. Innspillet tas for 

øvrig til orientering. 

Merknad fra Naturvernforbundet i 

Nordland 

Naturvernforbundet har som sitt formål å 

"arbeide for å verne naturen og sikre 

livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet 

ikke overskrider tålegrenser i naturen. 

Naturvernforbundet vil arbeide for 

et samfunn der menneskene lever i harmoni 

med naturen. Dette er et samfunn hvor 

livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret 

for framtidige generasjoner, og hvor 

naturens egenverdi legges til grunn for 

arbeidet med å øke menneskers respekt for 

Administrasjonens vurdering: 

 

Til orientering 
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og kjærlighet til liv og 

landskap."(Naturvernforbundets vedtekter 

§1) 

…. 

 

Det er viktig at prosessen blir grundig og 

etterrettelig. Det skal gjøres vurderinger ut 

fra Naturmangfoldslovens bestemmelser: §8 

Kunnskapsgrunnlaget, §9 Føre-var-

prinsippet og §10 Økosystemtilnæring og 

samlet belastning. Vi forutsetter at 

vurderingene blir gjort basert på den 

informasjonen som framkommer. I den 

forbindelse vil vi nevne at det nylig er 

lansert et nytt verktøy, 

"Artskart"( Artskart ) Vi vil oppfordre 

politikere og administrasjon til å benytte 

dette aktivt i det videre arbeidet. 

 

Vi i Naturvernforbundet respekterer 

lokaldemokratiet og at Stortinget har 

delegert en stadig større del av 

miljøforvaltningen til lokalt nivå. Generelt 

går vi ut fra at dette er gjort ut fra de beste 

intensjoner om at miljø og natur vil bli 

ivaretatt på en forsvarlig måte av 

kommunene. Vi ber om at Vefsn kommune 

tar sitt ansvar. 

 

For å bidra til et bredest mulig 

beslutningsgrunnlag vil vi også rette 

oppmerksomheten på en svensk 

forskningsrapport utgitt i 2014 

(NATURVÅRDSVERKET-Vedlegg 1). Dette 

er en litteraturstudie av tilgjengelig 

forskning på motorferdsel gjort til da mht 

virkninger for faunaen. 

 

Vi siterer fra sammendraget: "Vi fann att 

alla studierna konstaterade någon typ av 

negativ effekt av terrängkörning på djurens 

beteende och deras möjlighet att välja 

oppehållsområden med god tillgång på föda. 

Hur djur reagerar på mänsklig aktivitet beror 

på vilken art det är, om den är specialist eller 

generalist, djurets ålder och kön, om det 

lever i grupp eller är solitär, vilken säsong 

det är, typ av störning, förutsägbarheten av 

aktiviteten, djurens relativa läge (t.ex. om de 

befinner sig ovanför eller nedanför en 

 

 

 

 

 

 

Prosessen er gjort etter veileder fra 

miljødirektoratet, som har krav om de 

samme vurderingene. 

 

 

 

 

 

 

Artskart er brukt for en del av utredningene, 

blant annet for å sjekke opp mot kjente 

spillplasser for skogsfugl. 

 

 

Vefsn kommune har ei fagavdeling med 

solid kompetanse på området. Der det er 

rom for å utøve skjønn vil det til slutt være 

en politisk avgjørelse, etter vurdering av 

fagavdelingens anbefalinger. 

 

 

 

 

 

Rapporten er gjennomgått av 

fagavdelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Noen artiklene rapporten har sammenfattet 

tar også for seg ferdsel til fots og skiløpere. 

I flere av tilfellene er den negative effekten 

av disse gruppene observert å være større 

enn effekten av motorkjøretøy. Dette 

kommer ikke fram i hverken sammendrag 

eller diskusjonskapitlet, da rapportens 

formål kun har vært å finne ut om der er en 

negativ effekt av motorferdsel. Den blir 

derfor et dårlig verktøy for å vurdere om 

effekten av motorisert ferdsel er akseptabel 
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störningskälla i en sluttning), störningens 

frekvens och omfattning. Snöskotrars 

inverkan på djurlivet i jämförelse med 

terränghjulingars är totalt sett att anse som 

något högre eftersom snöskoterkörningen 

sker under en period då de flesta djur är i en 

negativ energibalans på grund av begränsad 

födotillgång. Djur som påverkas av 

mänsklig aktivitet blir mer vaksamma, vilket 

kan resultera i ett reducerat födointag 

samtidigt som energibehovet ökar på grund 

av ökad aktivitet hos djuret. Vid upprepad 

kontakt med motorfordon har studier visat 

att djur flyttar från annars lämpliga 

livsmiljöer. Detta kan resultera i kumulativa 

effekter t.ex. om denna förflyttning medför 

att djuret istället väljer att uppehålla sig i ett 

sämre habitat och kan på lång sikt medföra 

sämre kondition, reproduktion och 

överlevnad." 

 

På bakgrunn av kjent kunnskap mener 

Naturvernforbundet i Nordland at 

løypenettet ikke bør utvides av hensyn til 

naturen og andre brukerinteresser. 

sett i sammenligning opp mot det som er 

allment aksepterte kilder til forstyrrelser, 

eksempelvis skiløyper, eller den generelle 

ferdsel etter allemannsretten. 

 

Det er likevel verdt å merke seg at den har 

påvist en negativ effekt, og det er nettopp 

derfor det ikke legges løyper i områder med 

kjent opphold av arter særlig sårbar i det 

aktuelle tidsrommet løypene er åpne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrasjonen vurderer at forslaget til 

løypenett med bestemmelser som her er 

foreslått er forsvarlig ut ifra kjent kunnskap, 

men at enkelte vurderinger må avgjøres på 

politisk nivå. 

 

Merknader fra Helgeland Kraft vann 

Vi vil her få uttale oss på vegne av 

Helgeland Kraft Vannkraft. Uttalelsen 

gjelder løype 

merket nr. 15 fra Fylkesvei 146 via dam 

Hundålvatn til Langvatnet.   … 

 

DAMARBEIDER 

Det pågår for tiden et større arbeid på dam 

Hundålvatn, denne jobben vil etter planen 

ferdigstilles i løpet av 2018. Det vil trolig 

være aktivitet i området til rundt jul i år. Til 

neste år vil anleggsveien tas opp så snart 

som snøforholdene tillater det, trolig rundt 

påsketider. Når veien er tatt opp kan vi 

selvsagt ikke tillate scootertrafikk. 

 

Vi kan ikke tillate at det anlegges løyper 

over eller ved dam Hundålvatn så lenge 

arbeidene pågår, se tegning som viser 

arealbruksplan for de pågående arbeidene. 

 

REGULERING 

Administrasjonens vurdering: 

Til orientering 

 

 

 

 

 

Det er en selvfølge at scooterløypen skal 

være stengt når vegen er brøytet og åpnet 

for sesongen. Kommunen sørger for 

stenging av løype når dette er nødvendig for 

drift av eller arbeid med bassenget. 

 

Løypeforslaget er lagt om i dette området, 

slik at løypa mot Langvatnet nå krysser elva 

nesten en km før den kommer opp til 

dammen, og vil derfor heller ikke være i 

konflikt med arbeidet som pågår ved 

dammen. 
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Vi vil også opplyse at Hundålvatnet og 

Langvatnet er, som dere sikkert kjenner til, 

regulerte vannkraftmagasiner. Det vil 

Være varierende vannstand alt etter hvordan 

kraftverkene kjøres innenfor de tillatte 

reguleringsgrensene (mellom Høyeste 

Regulerte vannstand (HRV) på kote 198,8 

og Laveste Regulerte vannstand (LRV) på 

kote 174,3). Langvatn har henholdsvis HRV 

på kote 312,0 og LRV på kote 304,0. 

Det må påregnes usikker is og da spesielt 

ved inntak og utløp av 

bekkeinntak/overføringer, se vedlagt 

kartutsnitt fra NVE Atlas. Vi regner med at 

dette tas hensyn til når løypetraceene 

risikovurderes. 

 

RASFARE 

Når det gjelder rasfare langs anleggsvegen, 

er dere jo kjent med dette. Vi legger ved 

skredrapporten fra Sweco. 

 

Det er ikke foreslått løype ut på 

Hundålvatnet, men er tatt inn et forslag til 

løype ut på Langvantet. Administrasjonen 

har tatt forholdene innover seg i 

risikovurderingen. Hvorvidt denne løypa tas 

med til vedtak må vurderes etter høring av 

planen, hvor blant annet NVE vil være 

høringspart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vefsn kommune har fra før erfaring med 

drift av snøscooterløype i skredutsatt 

område (Jamtfjelldalen). Det er lagt opp til 

drift gjennom tilsvarende løsning her, hvor 

åpning og stenging av løypen vurderes 

fortløpende gjennom sesongen basert på 

skredvarsel og vurderinger av kyndig 

personell. Administrasjonen takker for øvrig 

for innsyn i skredrapporten. 

 

Merknader fra Helgeland Kraft nett 

I områder hvor løypenettet planlegges 

etablert i/nær våre linjetraseer, bør løypene 

legges i ytterkanten av disse. Mastebarduner 

kan under forhold med dårlig sikt være 

vanskelige å få øye på. Dette bør tas i 

betraktning ved planlegging av løypenettet 

slik at evt. ulykker unngås. Dersom det 

under merking av løypenettet oppdages 

manglende merking av barduneringswirer, 

ber vi om at dette rapporteres til Helgeland 

Kraft Nett.  

 

Ved kryssing av linjetraseer bør dette foregå 

hvor høyden til linene er størst mulig.  

Under spesielle værsituasjoner kan et 

sammenfall med nedising av liner og store 

snømengder føre til lavthengende liner. 

Dersom slike tilfeller skulle oppstå i 

løypetraseen, må denne stenges umiddelbart. 

 

Trasébredden vil variere avhengig av 

spenningsnivå og andre forhold, men bruk 

Administrasjonens vurdering: 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

Dette vil videreformidles til de som skal 

bistå drift av løyper i aktuelle områder. 

 

 

 

 

Tas til etterretning. Det forutsettes også 

dialogen går begge veger og at Helgeland 

Kraft gir beskjed til kommunen dersom de 

får inn meldinger om dette eller andre 

forhold som er aktuelle for å ivareta 

sikkerheten i løypene. 
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av ortofoto gir en god indikasjon på bredden 

på de aktuelle linjene. 

 

Ortofoto med pålagte høydekurver er i 

hovedsak lagt til grunn for all bearbeidelse 

av løypedata. 

Merknader bra Bane NOR 

Bane NOR er ansvarlig for drift, vedlikehold 

og styring av trafikk på banen, samt 

ansvarlig for utviklingen av jernbanen i 

Norge. Det er viktig at hensynet til sikkerhet 

og fremkommelighet i og langs 

banestrekningen er tilstrekkelig ivaretatt, 

både i forhold til dagens trafikksituasjon og i 

forhold til den fremtidige utviklingen. 

 

 

 

Kryssing av jernbanen 

Det er opplyst at løypene i størst mulig grad 

skal legges til eksisterende skogbruksveger 

og traktorveger. Vedlagt varsel om oppstart 

er det med flere kartutsnitt som viser 

gjeldene traséer og forslag til nye traséer. 

 

Kartene er i liten målestokk, men ut fra det 

Bane NOR kan se er det lagt opp til flere 

kryssinger av jernbanen. Bane NOR 

forutsetter at nye foreslåtte trasé er skal 

etableres ved planskilte krysningspunkt som 

kulvert eller over tunellpåhugg. En av trasé 

ene ser imidlertid ut til å til å være 

sammenfallende med plasseringen av Bane 

NOR sin vannkulvert ved Storbekken i den 

sørlige delen av Drevvatn. Vi minner om at 

det vil kreve særskilt avtale med Bane NOR 

for å ta i bruk vannkulverten for 

gjennomkjøring med scooter. Videre må det 

gjøres en risikovurdering før Bane NOR kan 

vurdere om det kan tillates gjennomkjøring i 

nevnte vannkulvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villkryssing 

Det må vurderes om de foreslåtte løypene 

kan medføre økt far e for villkryssing andre 

steder. Selv om det legges opp til planskilt 

 

Tas til etterretning. I forhold til den 

fremtidige utviklingen vil transportbehov 

langs jernbanen være prioritert over ei 

snøscooterløype. Det bør derfor være 

tilstrekkelig å vurdere løypene opp mot 

dagens situasjon. Ved endringer i bruk av 

jernbanen vil det være uproblematisk å 

enten stenge løypen enten for en periode, 

legge den om eller ta den ut av systemet. 

 

 

 

Kartene ved oppstart var kun ment å gi en 

indikasjon på hvilke områder som var 

aktuelle å utrede. Mer detaljerte kart følger 

det nå utredete planforslaget. 

 

 

Det er kun lagt opp til planfrie krysninger 

av jernbane. Ved Bergsnevet, Forsmo og 

Steinhaugen er det planlagt krysning over 

tunell. Ved Drevatnet er det planlagt 

krysning som dere nevner i vannkulvert. 

Krysning her er ikke vurdert å innebære 

noen betydelig risiko utover kjøring andre 

steder på islagt bekk/elv. Kulverten har god 

klaring i både høyde og bredde, og 

Storbekken har normalt gode isforhold. 

Administrasjonen har også fått opplyst fra 

folk i bygda at den tidligere har vært brukt 

til blant annet tømmertransport med hest, 

som er både større og tyngre transport enn 

aktuelt i ei sccoterløype. Hva angår 

tillatelse til bruk vil dette inngå i 

gruneieravtale med Bande nor, som for alle 

andre grunneiere. 

 

Ved oppstart var det tatt med krysning langs 

bilveg under jernbanen både på Forsmo og 

ved Seljelia. Også di disse planfri, men er 

tatt ut av andre årsaker. 

  

Alle steder der løypene krysser jernbanen er 

terrengets beskaffenhet slik at det vil være 

meget vanskelig eller umulig å krysse 

jernbanen utenfor den tenkte krysningen. 
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kryssing kan villkryssing likevel fremstå 

som enklere. Vi minner i denne 

sammenheng 

om at det er forbudt å krysse jernbanesporet 

utenom planfri kryssing eller planovergang, 

jf. Jernbaneloven § 9b) «å oppholde seg på 

jernbanens område som ikke er beregnet for 

publikum». Kryssing av jernbanen i plan 

er svært risikofylt. En snøscooter som setter 

seg fast i skinnene eller sideterrenget vil 

være vanskelig å få løs. Videre aksepterer 

ikke Bane N OR etablering av nye 

planoverganger, heller ikke i forbindelse 

med kryssing av sporet med snøscooter. 

Endret bruk av eksisterende planoverganger 

aksepteres ikke, og ny arealbruk skal 

ikke øke risiko for ulykker ved eksisterende 

planovergang. Videre vil vi påpeke 

viktigheten av å merke løypene i særdeleshet 

i nærheten av krysningspunkt ved jernbanen. 

Dette for å redusere risikoen for at de 

kjørende på snøscooter skal ta feil av 

krysningspunktet og heller krysse i plan over 

jernbanesporet. 

 

Snøscooterløyper som går nært eller 

parallelt med jernbanen 

I utgangspunktet bør løyper som ligger 

parallelt med jernbanen ligge et godt stykke 

unna jernbanen. Etablering av 

snøscooterløyer i sideterreng med nærhet til 

jernbanen er ikke ønskelig. Dette bør unngås 

med hensyn til økt risiko for velt og 

rasulykker som ved snøskred. Videre kan lys 

fra snøscooter blende og forstyrre 

lokførerne. I planarbeidet må det vurderes 

nærmer e om noen av nærføringene kan 

medføre økt risiko for nevnte forhold. I så 

fall må det vurderes om traséen skal legges 

om. 

 

Bane NOR anbefaler ikke at 

snøscooterløyper etableres nærmere 

jernbane enn 30 meter, jfr. Jernbaneloven § 

10. Jernbaneloven § 10 har som hensikt å 

sikre ivaretagelse av nasjonal 

jernbaneinfrastruktur, men også å 

sikre folk som oppholder seg i jernbanens 

nærhet mot den fare togtrafikk representerer. 

Det vises også til Bane NORs tekniske 

Eneste stedet det kan være en aktuell 

problematikk vil være ved dårlige isforhold i 

kulvert ved Storbekken. Ved slike forhold vil 

denne delen løypa uansett måtte stenges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle løyper ligger i god avstand til 

jernbanene, for uten der de beveger seg 

tilnærmet vinkelrett inn for kryssing. Det er 

likevel ett unntak ved Bergsnevet, hvor 

løypa går parallelt med jernbanen over et 

strekk på ca 400 m. Her følger løypa 

ekisterende landbruksveg i avstand fra 10-

35 meter fra sporet. Det er gjerde som 

skiller denne vegen og jernbanen, terrengets 

beskaffenhet er flatt med lite og slake 

svinger, så faren for at scootertrafikken skal 

gå inn på sporet er liten. Løyper er generelt 

i hovedsak lagt utenfor skredutsatt terreng, 

og unntak vil være stengt ved vesentlig 

skredfare.  

 

 

 

Foruten strekket beskrevet over, samt ved 

planfrie krysninger er det ikke lagt løyper 

nærmere enn 30 meter fra jernbanesporet. 
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regelverk, med krav om minste avstand til 

veg, sti eller lignende langs jernbane. 

 

 

Skilting av løyper 

For å redusere risikoen for - og 

konsekvensene av en ulykke vil Bane NOR 

anbefale at informasjonsskilt om 

risikoforhold i og ved snøscooterløypene bør 

inneholde informasjon om jernbane. Av 

sikkerhetsmessige hensyn bør en også ta 

høyde for jernbanens kontinuerlige 

trafikkering og driftsarbeid. Ved brøyting av 

jernbanen vil snø, is og pukk kunne kastes så 

langt som 20 – 30 meter til side for sporet. 

Vi anbefaler at dette fremgår ved skilting, 

spesielt med tanke på kryssing under 

jernbanen. Eventuelle skader som måtte bli 

påført kjøretøy som følge av kast av snø og 

is fra sporet er Bane NOR uvedkommende. 

 

Endring av adferdsmønster 

Etablering av snøscooterløyene kan få 

konsekvenser for ferdsel i nærheten av og 

over jernbanen. Bane NOR ønsker at det 

gjøres en vurdering i forhold til hjortevilts 

adferdsmønster med konsekvenser for 

økning i dyrepåkjørsler med tog. Tamrein og 

hjortevilt kan utvikle en unnvikelsesadferd 

ved etablering av scooterløype, 

hvor konsekvensen kan være at dyrene 

trekker i nye uønskede områder, for 

eksempel nær jernbanesporet. 

Snøscooterkjøring kan også medføre at dyr 

bruker oppkjørte løyper for å komme seg 

fram når det blir mye snø. Hvis løypetrasé 

en ender ved jernbanen, kan dyr komme i 

sporet. Bane NOR stiller krav til sikring av 

trasé hvis etableringen av snøscootertraseen 

fører til at dyr kommer i sporet. Forslag til 

eventuelle avbøtende tiltak 

kan være at det etableres ledegjerder for 

tamrein og hjortevilt eller at traséen legges 

om. 

 

 

 

 

 

Fare i forbindelse med brøyting vil primært 

være aktuelt ved krysning i kulvert på 

Storbekken. Dette kan varsles med skilt. 

 

Det vil også kunne være fare ved 

Bergsnevet, men der må kommunen som 

utgangspunkt kunne regne med at 

sikkerheten knyttet til brøyting langs 

jernbanene allerede er ivaretatt da løypa er 

planlagt langs eksisterende veg. 

 

 

 

 

 

 

 

De områdene løypene går i nærheten av 

jernbane er dette primært områder hvor det 

også er etablert bilveg og eller er 

bebyggelse, og scooterløype ikke kan 

forventes å utgjøre noen forskjell overfor 

vilt. Unntakene er krysning ved Steinhaugen 

og ved Storbekken. Her er terrengets 

beskaffenhet og vegetasjon av slik karakter 

at det ikke vil forventes å være problematikk 

med hjortevilt som flykter ut på jernbane. 

 

Tamrein vil generelt ikke være et problem i 

områdene hvor løypene går i nærhet av 

jernbanen. Opphold her er primært 

tilknyttet flyttleier, og løypene er forutsatt 

stengt i berørte områder mens flytting 

pågår. 

 

Dersom det likevel skulle vise seg å bli 

problemer med hjortevilt som trekker på 

linja, vil aktuell løype kunne stenges og 

avbøtende tiltak vurderes/etableres før 

eventuell gjenåpning. 

  

Merknad fra Sametinget 

Sametinget har utarbeidet en planveileder 

som konkretiserer hensyn som bør tas i 

planarbeidet for å sikre naturgrunnlaget for 

samisk kultur, næringsutøvelse og 

 

En plan for scooterløyper er ikke å regne 

som en plan etter plan- og bygningsloven, 

men etter lov om motorferdsel. Høring er 

imidlertid styrt med referanse til PBL. 
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samfunnsliv, jf: Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling. I veilederen er det 

beskrevet hvilke hensyn Sametinget mener 

må ivaretas i planarbeid etter plan- og 

bygningsloven. 

 

Snøscooterløypene vil ha konsekvenser for 

reindrifta. Fra Sametingets side forutsetter vi 

en reell og nær dialog med reindrifta i 

området. Dette både i forhold til vedtak av 

løypenettet og de enkelte løypetraséne, og i 

forhold til utforming og vedtak av 

planbestemmelser og løypeforskrift. 

 

 

Det er fra Miljødirektoratet gitt ut en egen 

veileder som heter «planlegging av 

snøskuterløyper og hensynet til reindriften». 

Denne er lagt til grunn for arbeidet. Denne 

er betydelig nyere, og det forutsettes derfor 

at Sametingets relevante føringer der er 

ivaretatt. 

 

Det er lagt opp til at både planlegging og 

drift av løypene skal skje i dialog med 

reindriftsnæringa. 

Merknad fra Statens vegvesen 

Når planforslaget blir lagt frem til høring, vil 

vår vurdering i hovedsak være 

trafikksikkerhet, og trafikale konsekvenser 

som følge av tiltaket. 

 

Kryssing av veg 

Kryssing av veg med snøscooter innebærer 

en betydelig risiko. Ut fra 

trafikksikkerhetshensyn ønsker ikke vi at det 

etableres scooterløyper med kryssing av veg. 

Dersom scooterløyper skal krysse veg må 

det gjøres med planfrie avkjørsler, men en 

overgang eller undergang. Krysningen skal 

skje vinkelrett på vegen og være utformet på 

en sikker og trygg måte. 

 

Alle kryssinger av riks - og fylkesveg skal 

skiltes slik at øvrig trafikk blir gjort 

oppmerksom på dette. 

 

Parkeringsplasser 

Det er viktig at snøscooterbrukerne kan på 

en sikker måte ta seg ut i snøscooterløypene, 

og det må derfor tilrettelegges for av- og 

pålasting av tilhengere, samt parkeringsareal 

for biler og tilhengere på en sikker måte. Vi 

ønsker ikke situasjoner hvor biler og 

tilhengere står i vegkant ved riks - eller 

fylkesveg. Dette vil være trafikkfarlig, både 

for de som parkerer og for øvrig trafikk. 

Parkeringsarealene må fortrinnsvis anlegges 

på den siden av vegen der snøscooterløypen 

er. 

 

Løyper som går parallelt meg veg 

Administrasjonens vurdering 

Til orientering. 

 

 

 

 

 

Det er i størst mulig grad lagt opp til at 

kryssing av offentlig veg skjer planfritt, og 

at antallet kryssinger holdes til et minimum 

der det ikke finnes eksisterende planfrie 

løsninger å benytte. Det er ikke lagt opp til 

krysning i plan på hverken E6 eller Fv. 78, 

som er de mest trafikkerte vegene i 

kommunen. Krysninger foregår som 

beskrevet, med unntak av krysning av 

Drevjo ved bygdehuset i Holandsvika. 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

Tas til etterretning. Dette er også lagt opp 

til også langs kommunale veger. 
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Løyper som går parallelt meg veg kan være 

en sikkerhetsutfordring hvis løypene ligger 

for nært vegen. Både vegene og 

snøscooterløypene merkes med stikker med 

refleks på for at sjåfører lettere skal kunne se 

hvor veg en eller løypa går når det er mørkt 

eller dårlig sikt. I ekstreme situasjoner vil de 

to systemene, hvis de ligger for nært 

hverandre, gå i ett og kunne forvirre førere 

både på veg og i snøscooterløypa. Lysene på 

og fra kjøretøyene kan også føre til 

misforståelser i gitte situasjoner, og 

misforståelsene kan resultere i utforkjøringer 

eller påkjørsler. For myke trafikanter vil det 

det kunne oppleves som farefullt å bevege 

seg mellom to ulike systemer for motorisert 

ferdsel. 

 

 

 

I tillegg nevner vi at v i har ansvaret for drift 

og vedlikehold av riks- og fylkesvegene, og 

ved at snøscooterløypene legges parallelt 

vegene vil dette medføre problemer for 

effektiv vinterdrift. 

 

Forbehold 

Vi har i denne omgang ingen flere 

kommentarer til planarbeidet. Vi gjør 

oppmerksom på at det kan fremkomme 

andre merknader i den videre planprosessen 

 

I tidsplan for utarbeidelse av planforslag er 

det viktig at det avsettes tid til gjennomgang 

av forslaget med oss, før det fremlegges til 

politisk behandling og offentlig ettersyn. 

Det er i endelig situasjon to kun to steder 

hvor scooterløype er planlagt parallelt og i 

nærhet med veger der Statens vegvesen er 

vegmyndighet. Detter er langs E6 ved 

Luktvatnet, hvor løype følger allerede 

etablert, privat veg, som ligger betydelig 

høyere i terrenget enn E6. Videre er det 

planlagt løype parallelt med Fv241 ved 

Granmoen. Løypa er lagt slik av hensyn til 

dyrket mark, etter grunneiers ønske. 

Vegstrekninger er på stedet lyssatt med 

gatelys, slik at dette ikke vil by på problemer 

angående lysbruk. Det er også to andre 

steder langs dagens E6 det er planlagt 

løyper over korte strekk parallelt med 

vegen, men det er forutsatt at disse ikke skal 

åpne før trafikken er flyttet over på ny E6, 

og disse vegene er blitt lokalveger med lite 

trafikkgrunnlag. 

 

Ingen av stedene skal løype ligge slik til at 

det vil kunne by på problemer med 

vintervedlikehold av veg. 

 

 

 

 

Administrasjonen har hatt løpende dialog 

med Statens vegvesen gjennom prosessen 

med utarbeidelse, særlig opp mot 

krysningspunkter på ny E6, uten at dette har 

vært konkretisert i en helhetlig 

gjennomgang. Det vil kun være mindre 

omlegginger som er aktuelle å utføre basert 

på eventuelle innspill fra Statens vegvesen, 

alternativt vil parseller tas helt ut av planen. 

Det vurderes derfor at et slikt møte må gå 

som del av høringen, for å opprettholde 

nødvendig fremdrift i arbeidet. 

 

 

 

Merknader fra Fylkesmannen i Nordland  
Fylkesmannen fremmet ved brev av 25. 

januar 2016 klage på kommunestyrets 

vedtak om å fastsette snøscooterløyper. 

 

Kommunen anmodet i brev av 15. februar 

2016 om at vi skulle trekke klagen, etter at 

det var redegjort for hvilke vurderinger som 

 

 

Administrasjonens vurdering 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

er foretatt og foreslått noen endringer i 

forskriften. Vi ba i e-post av 23. februar 

2016 om ytterligere opplysninger, samt at 

manglende skilting av hvor rasting er tillatt 

ble tatt opp. 

 

 

 Fylkesmannen har ikke mottatt ytterligere 

opplysninger eller redegjørelse fra 

kommunen, og vår klage av 25. januar 2016 

står sånn sett ved lag. Videre håndtering av 

klagen kan utsettes. Kommunen bør 

imidlertid merke seg det som er sagt i klagen 

når det gjelder begrunnelse og vurdering av 

innspill. 

 

Fylkesmannen forutsetter at kommunen 

legger friluftslivskartleggingen til grunn i 

arbeidet, og at løypenes virkning for 

friluftslivet i de aktuelle områdene utredes. 

Vi viser i denne sammenheng til det som er 

sagt i vår klage av 25. januar 2016. 

 

Miljøkommune.no inneholder veiledning om 

bl.a. støy og snøscooterløyper, og denne må 

legges til grunn i det videre arbeidet. 

Kommunen kan være oppmerksom på at 

Miljødirektoratet arbeider med en ny versjon 

av veilederen som gjelder støy og 

snøscooterløyper, og det er sagt at denne vil 

være klar om ikke lenge. Vi har ikke 

nærmere kjennskap til tidspunktet for når 

den vil være klar. 

 

Før kommunen sender forslaget til løyper på 

høring skal den utrede virkningen løypene 

vil ha for naturmangfold i influensområdet. 

 

Kommunene skriver under tema som skal 

vurderes og naturmangfold at naturbase 

legges til grunn. Fylkesmannen vil igjen 

påpeke at det ikke er tilstrekkelig å legge 

naturbase til grunn. 

 

 

Vi viser dessuten til Miljødirektoratets notat 

om naturmangfold om planlegging av 

snøscootertraséer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrasjonen ser det burde vært fulgt 

bedre opp vedrørende skilting. Klagens 

øvrige momenter håpes å kunne være å 

regne som behandlet gjennom arbeidet med 

ny plan. 

 

 

 

 

Friluftskartleggingen er lagt til grunn. 

Denne har imidlertid veldig grove 

inndelinger, og skiller dårlig på bruk 

sommer og vinter. Den må derfor suppleres 

med en mengde annen data for å gi et reelt 

bilde av bruken av områdene.  

 

Veilederen var klar i januar 2018 og er lagt 

til grunn for utredning av støy. Denne åpner 

i stor grad for bruk av skjønn ved utredning 

av støy. Se nærmere vurderinger i utredning 

av den enkelte trasé, samt overordnet 

utredning. 

 

 

 

 

 

Til orientering. 

 

 

 

Det var forutsatt at tilgjengelige databaser 

skulle brukes, men oversett at ikke alle disse 

er linket inn til naturbase. Det er supplert 

med data fra både artskart og base for 

sensitiv artsinformasjon. Det er i tillegg 

utført feltobservasjon på en lokalitet i 

samråd med Statens naturoppsyn.  

 

Miljødirektoratets notat er lagt til grunn.  
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Kommunen bør også unngå å legge 

scooterløyper i landskapsrom som i dag 

oppleves som inngrepsfrie og uten 

motorisert ferdsel. Vi viser til 

landskapskartlegging (nordlandsatlas.no) 

utført av Nordland fylkeskommune som 

blant annet viser hvor mye ulike 

landskapsrom er preget av inngrep. 

 

 

 

Utover utredning av den enkelte løype, er 

Fylkesmannen opptatt av at man vurderer 

den samla belastningen for 

reinbeitedistriktet i de områdene som brukes 

til beiter i vinterhalvåret. Fragmentering av 

reinbeiter er en av de største truslene mot 

den samiske reindrifta. Oppstykking av 

sammenhengende urørte områder med 

inngrep eller aktiviteter fører til at reinen 

ikke får den beiteroen den behøver. Man bør 

derfor unngå å legge scooterløyper gjennom 

sammenhengende urørte områder som 

brukes av reindrifta i vinterhalvåret. Vi 

anbefaler at landskapskartlegging 

(nordlandsatlas.no) benyttes i forbindelse 

med vurdering av reindrift og 

sammenhengende urørte områder. 

 

Vi viser til vedlagte veileder: Planlegging av 

skuterløyper og hensynet til reindriften 

 

Fylkesmannen er ikke tilfreds med at det er 

fremmet konkrete traséer for 

snøscooterløyper uten at det er sagt noe om 

hvilke interesser som blir berørt og mulige 

konflikter. Vi presiserer at vårt innspill her 

ikke på noen måte fritar kommunen fra å 

utrede konsekvenser eller gjøre de 

nødvendige vurderinger og avveininger. 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesmannen har videre kommentert 

punkter til den enkelte traséinndeling, slik 

oppdelt ved oppstart. Det vises også til 

Veiledning fra miljøkommune.no er lagt til 

grunn. Nordlandsatlas er ikke brukt aktivt 

til dette. Kommunen har valgt å bruke kart 

for inngrepsfrie naturområder hos 

naturbase. Dette tar imidlertid ikke høyde 

for fritidsbebyggelse i LNF-formål, samt at 

det mangler en del skogsbilveger mv. Dette 

ser også ut for å gjelde kartene i 

nordlandsatlas. Grunnkart, ortofoto og 

lokalkunnskap er derfor også i stor grad 

lagt til grunn. 

 

Løypeforslaget er vurdert å ikke være til 

hinder for reindrift i området. Det er 

primært snakk om høstvinterbieter, som 

uansett ikke vil være tilgjengelig i 

løpeperioden, såfremt det også er 

snøforhold tilfredstillende for at 

scooterløyper kan åpnes. Det blir derfor feil 

å vise til «vinterhalvåret», når 

løypeperioden kun er etter jul, og avhenger 

av snøforhold. 

 

Landskapskartlegginene er ikke brukt, men 

lokalkunnskap og innsyn i beitedistriktenes 

bruk av områdene er lagt til grunn. 

 

 

 

 

Veilederen er lagt til grunn. 

 

 

Kommunen presiserte i meldingen at 

kartene kun var en illustrasjon for å vise 

hvilke områder som var aktuelle å utrede, 

for å bedre kunne få de nødvendige 

innspillene vi trengte for å gjøre 

utredningene. Det var også åpnet for å ta 

inn nye forslag, og gjennom å ta med karene 

ble det også unngått at det kom inn forslag 

som allerede var tatt inn for vurdering og 

eventuell utredning. Det er gjort betydelige 

omlegginger basert på innspill som er 

kommet ved oppstart, som vi trolig ikke 

hadde fått uten å ha med kartene. 

 

 

De forhold som er løftet frem er alle vurdert 

gjennom utredningene. De blir derfor ikke 
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tidligere korrespondanse hvor 

Fylkesmannen har klaget på kommunens 

forrige prosess. 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesmannen kan ikke se at Vefsn 

kommune har sørget for at gjeldende 

forskrift er kunngjort i Norsk Lovtidend, se 

krav om dette i forvaltningsloven § 38 første 

ledd bokstav c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget til snøscooterløyper med 

bestemmelser om bruk skal sendes på høring 

som beskrevet i plan- og bygningsloven § 

11-14. 

 

Skuterløyper skal inngå som del av det 

offenlige kartgrunnlaget. Miljødirektoratet 

har laga produktspesifikasjon for dette 

datasettet. Fylkesmannen kan være 

behjelpelig med styrefiler for bruk i Norkart 

sine system. Skuterløypene vil og være 

tilgjengelige i Nordlandsatlas.no. 

 

 

 

Kommunen kan ikke treffe vedtak om 

snøscooterløype over en eiendom før 

grunneier har samtykket. Fylkesmannen 

mener det allerede i forkant av høringen bør 

være mest mulig klarlagt at slikt samtykke 

vil bli gitt. 

 

kommentert her. Tidligere uttalelser er ikke 

vurdert i denne prosessen, da disse er 

fremmet til utforming av plan til dels etter 

annet regelverk, og utredninger etter i dag 

utdaterte veiledere. Nytt forslag er utformet 

etter nye veiledere. Fylkesmannen bes 

derfor om å vurdere ny planen etter 

beskrivelser gitt i de oppdaterte veilederne, 

og kommunes der gitte rom for bruk av 

skjønn og egne vurderinger.  

 

Dette ble dessverre avglemt men vil bli 

rettet opp før kommende sesong. Etter § 39 

har uansett den først vedtatte forskriften 

vært å regne som gjeldende, da den både 

har fulgt planen ved høring, samt vært 

publisert på samme portal som løypekortene 

selges. Den er derfor gjort kjent for alle 

brukere av løypenettet. Forskrift på nettsida 

ble imidlertid ikke revidert med endringene 

gjort i forbindelse med klagebehandlingen. 

Dette var uansett endringer mer relevant for 

kommunen som drifter av løypenettet, enn 

brukerne. Forskriften kommer også ut på ny 

høring grunnet mindre justeringer for å 

kunne gjøre tillegg av nye løyper. 

 

Dette følger av forskrift, som kommunen 

selvfølgelig er kjent med. 

 

 

 

Kart er fremstilt ved bruk av 

produktspesifikasjon for kommune plan, 

med sosi-kode 1164. Dette skal etter det 

kommunen kan se tilfredsstille kartkravet 

satt i motorferdselsforskriftens § 4a. Det vil 

når endelig løypesystem er avklart være 

aktuelt å utarbeide kart etter ny 

produkspesifikasjon da vi ser denne kan 

gjøre forvaltningen i ettertid enklere. 

 

Arbeidet med grunneieravtaler er 

tidkrevende. Det gjenstår et fåtall avtaler i 

de områdene hvor kommunen sender løyper 

på høring, men har god tro på at disse vil 

kunne hentes inn før vedtak. Det er allerede 

tatt ut en del områder grunnet grunneiere 

som ikke vil inngå avtale. Det samme vil 

skje med de områder vi eventuelt ikke får på 
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plass avtale innen forslaget skal opp til 

vedtak. 

  

Merknader fra Nordland fylkeskommune 

Kommunens friluftskartlegging gir et godt 

grunnlag for å vurdere mulige ulemper for 

friluftslivet. Fylkeskommunens erfaring 

tilsier at kartleggingenene ikke beskriver 

vinterfriluftslivet like bra som friluftslivet i 

sommersesongen.Virkningene nye løyper 

kan få for friluftslivet på vinteren bør derfor 

fremgå for alle nye løyper som er foreslått. 

 

 Det bes her om at Miljødirektoratets 

Veiledning om støy for snøskuterløyper 

legges til grunn for arbeidet med endring av 

plan for scooterløyper. 

 

 

Store deler av det foreslåtte løypenettet er 

planlagt i de vernede vassdragene Fusta og 

Drevja. Etter det vi kan se ligger ingen av 

løypene innenfor Vefsnavassdraget. …  

 Det bes om at kommunen vurderer om de 

planlagte skuterløypene berører arealer i 

vassdragene med vesentlig betydning for 

vassdragenes verneverdi, og om avbøtende 

tiltak kan gjøre at negative konsekvenser 

unngås. 

 

 

 

Det er positivt at konsekvensene for 

landskap skal vurderes. … Det vises spesielt 

til temakartet «Omfang Infrastruktur», som 

beskriver grad av bebyggelse og tekniske 

inngrep i landskapet. 

 

 

 

 

 

Fylkeskommunen ber om at det gjøres en 

helhetlig vurdering av planens konsekvenser 

for friluftsliv, støy, landskap og vernede 

vassdrag. I dette inngår blant annet en 

vurdering av betydningen av berørte 

friluftsområder opp mot øvrige 

friluftslivsområder i kommunen. Viktige 

avbøtende tiltak som bør vurderes er 

Administrasjonens vurdering 

Dette er samme vurderingen som 

administrasjonen også har gjort selv. 

Kartleggingen danner hovedgrunnlaget, 

mens dette er supplert med data fra andre 

kilder. Dette fremkommer nærmere av 

utredningene som er gjort. 

 

 

 

Tas til etteretning. 

 

 

 

 

 

Etablering av løypene hjemler ikke 

terrenginngrep, og det er krav om godt 

snødekke før løyper kan åpnes. Mesteparten 

av løypene går etter etablerte vegfar, 

tidliger brukt enten med traktor eller hest, 

foruten skogsveger som fortsatt er i bruk i 

dag. Dette gjør at inngrep gjennom 

avskoging også vil være på et minimum i 

kantsonene til vassdragene, og at 

korridorene som ryddes også vil ha en verdi 

for grunneierne til drift av eiendommene. 

 

 

Kommunen har valgt å bruke kartleggingen 

av inngrepsfrie naturområder som ligger i 

naturbase. Både denne og kartleggingene 

dere viser til har store mangler, da det er en 

betydelig mengde fritidsbebyggelse og 

skogsbil- og traktorveger som ikke er tatt 

med i grunnlaget. Vurderingene er derfor i 

stor grad supplementet med lokalkunnskap 

og utstrakt bruk av kart og ortofoto. 

 

Helhetlige vurderinger er gjort, samt 

forslag til avbøtende tiltak. På dette 

området må det også gjøres nye vurderinger 

basert på innspill som kommer inn gjennom 

høring av forslaget. 
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innføring av hastighetsbegrensninger, 

tydelig definering av områder med/uten 

rasting, samt vurdering av muligheten for å 

redusere antall løyper i samme område av 

hensyn til de samlede konsekvensene i 

området. 

 

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.). Kulturminner og kulturmiljø bør inngå 

som tema i konsekvensutredningen. 

 

Det er lagt opp til at det ikke skal være 

parallelle traseer i samme område, foruten 

enkelte steder hvor dette følger naturlig av 

adkomster fra parkeringer, hvor det ikke er 

ønskelig å lage unødige omveger for 

gjennomfartstrafikk i løypenettet. 

 

Løypeforslagene passerer noen områder 

med registrerte kulturminner. Det er gjort 

vurderinger opp mot disse i utredningene. 

Tekniske inngrep vil være på et minimum, 

da det er lagt opp til å primært benytte 

eksisterende parkeringsplasser og broer. 

Merknad fra NVE 

NVE har svært begrenset kapasitet på 

arealplansida og vi har derfor dessverre ikke 

anledning til å vurdere enkelttraseer. 

 

Som nevnt i våre tidligere uttalelser er vi 

imidlertid opptatt av at det legges til 

rette for robuste traseer som kan benyttes 

trygt også ved utfordrende og skiftende 

værforhold og som derved ikke trenger 

spesiell oppfølging i form av stenging, 

omlegging etc. Regulerte magasin og 

vassdrag, sjøis samt hellinger og skrenter 

som under visse værforhold vil kunne bli 

skredutsatt, vil kunne utfordre denne 

robustheten. En bør derfor være 

tilbakeholden med å legge løyper til slike 

områder og heller prioritere andre traseer 

evt. justere løypene utenfor disse områdene 

 

Administrasjonens vurdering 

Tas til orientering. Administrasjonen håper 

likevel at NVE ved høring av planforslaget 

kan komme med kommentarer til 

enkelttraseer i de tilfeller der det er løftet 

fram særlig relevante problemstillinger i 

utredningen. 

 

Det er primært lagt opp til robuste traséer, 

mens det for enkelte traséer er lagt opp 

løyper som vil måtte påregnes stengt under 

gitte forhold. Dette dreiers seg primært om 

ny løype i Hundåla, foruten den etablerte 

løypa i Jamtfjelldalen. Begge disse er løyper 

som utgjør en viktig funksjon, og der 

omlegging ikke vil kunne forbedre 

situasjonen sett i sammenheng med andre 

hensyn. 

  

 

Merknader fra Statskog 

Med henblikk på det totale bildet vi ser av 

kartene med forslag til nye løyper er dette en 

formidabel økning av løyper for motorisert 

ferdsel i utmark. I media er det sagt at det 

forslaget som foreligger innebærer en 

tredobling av løypenettet. 

 

 

Med tanke på at Vefsn kommune er en av de 

folkerikeste i regionen, med Mosjøen som 

by, undres vi over dette, og om kommunen 

tar tilstrekkelig innover seg den relativt store 

Administrasjonens vurdering 

Løypenettet vi hadde etablert fra før var 

ikke av stor utstrekning, og kun i en liten del 

av kommunen, slik at et tredobling er ikke så 

alt for stort, selv om det lett kan fremstå 

slik. Kartene var ment som et utgangspunkt, 

og en del løyper er fjernet gjennom 

utredningene. 

 

 

Med større befolkning er det også flere som 

har et ønske om å også komme seg ut på 

snøscooter, som også er en gruppe 
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bruk og betydning utmarksområdene har for 

tradisjonelt friluftsliv. Vefsn kommune har 

mer enn 10 ganger så stor befolkning som et 

par tilgrensende nabokommuner i sør. 

 

Statskog har ingen god oversikt over bruken 

av utmarksområder som ikke ligger på vår 

grunn, men vi merker oss forslag om nye 

løyper som legges inn mot noen av de mest 

kjente og brukte områdene Mosåsen, 

Sjåmoen – Reinfjellet og Haustreisdal.  

 

 

 

 

 

 

Veinettet er godt utbygd mot Sjåmoen som 

er et knutepunkt også for scooterløypene. 

Ytterligere løyper gjør det enklere for noen, 

men er det ønskelig totalt sett? Vi tror at for 

mange som i dag benytter disse områdene til 

tradisjonelt friluftsliv vil de nye løypene 

oppfattes som forstyrrende og en betydelig 

innsnevring. 

 

Statskog SF berøres direkte av eksisterende 

løype 10, Sjåmoen-Herringmarka, og det vi 

oppfatter som løype 14. Hjartfjellet. 

Sistnevnte innbefatter etter det vi forstår et 

nytt forslag «rundt» Hjartfjellet, samt 

eksisterende løype fra Herringbotnet, over 

kommunegrensa mot Grane i Jamtfjelldalen 

og opp Jamtfjellet til kommunegrensa mot 

Hattfjelldal. 

 

Mye av eksisterende løype 10 over vår 

grunn har eksistert i mange år og dette har 

etter vår erfaring fungert på en akseptabel 

måte. 

 

Løype 14 er delvis eksisterende løype som 

vi av flere grunner, særlig delen gjennom 

Jamtfjelldalen/Jamtfjellet under sterk tvil har 

akseptert. Det kommunen foreslår som en ny 

del av løypa nå har Statskog tidligere uttalt 

oss om til Grane kommune fordi deler av 

forslaget kommer inn der. For viltet, og 

særlig når det gjelder elg, er det øvre 

området av Herringdalføret særlig uttsatt for 

kommunen har et politisk ønske om å legge 

til rette for. Vefsn har store nok arealer for 

å ha plass både for snøscooter og 

tradisjonelt friluftsliv. 

 

Kommunen sitter på en del registeringer om 

bruk gjennom friluftskartlegginene. Men vi 

vil også være avhengig av innspill på 

bruken av områdene og mulige konflikter 

gjennom høringene. Vet oppstart kom det 

flere innspill, som er forsøkt hensyntatt i 

utredningene. Områdene som dere viser til 

er veldig store, og har en topografi som gjør 

at flere brukergrupper kan ha plass i 

områdene uten at de kommer i betydelig 

grad av konflikt med hverandre. 

 

Områdene som brukes ved Sjåmoen vil i 

liten grad være berørt av nye løyper. Det er 

i forslaget tatt med ei løype som kommer inn 

i utkanten av det preparerte skiløypenettet. 

Denne er til dels lagt om, og deler har 

redusert hastighet avbøtende tiltak. 

 

 

 

Administrasjonen gjør oppmerksom på at 

nummereringen er endret i forhold til 

merknaden. På Statskogs grunn er det ikke 

tenkt av ny og gammel løype skal være åpen 

samtidig, slik at det vil i praksis ikke være 

løype rundt Hjartfjellet, men et alternativ på 

hver side, som kan benyttes hver for seg, 

avhengig av snøforhold. 

 

 

Til orientering. 

 

 

 

 

Admininstrasjonen er kjent med 

trekkelgsituasjonen i området. Ny løype går 

i større grad gjennom områder hvor det er 

mindre tilgjengelig vinterbeite for elgen enn 

der dagens løype går, da den primært går i 

granskog, åpne myrer og snaufjell. Ny trasé 

antas dermed å være i mindre konflikt med 

elgbestaden i området. 
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elg som trekker inn fra andre deler av 

kommunen og står her over vinteren. 

Trekkelg har vært og er et stort og kjent 

problem i Herringen. 

 

Området rundt Herringbotnmyra er spesielt 

utsatt, og særlig den sørlige delen bør skånes 

for ytterligere faktorer som uroer elgen 

vinterstid. Området der mye av den nye 

løypa foreslås er også lett tilgjengelig for 

tradisjonelt friluftsliv og betydelig brukt, 

både i forlengelsen av kommunens skiløyper 

fra Sjåmoen og ellers fra Hevelen. 

 

Statskog har tidligere i år uttalt til Grane 

kommune at Statskog ikke ønsker 

scooterløype «rundt» Hjartfjellet som 

forelått. I nylige høring vedr. tilsvarende ny 

plan for scooterløyper i Grane kommune, er 

ingen deler av den foreslåtte nye traseen 

med. 

 

Vi ønsker lykke til i det videre arbeidet med 

planen og håper våre vurderinger/innspill så 

tidlig i prosessen vil være til hjelp. Vi ser 

fram til seinere formell høringsprosess. 

 

 

 

 

 

Ny løype er foreslått lengre bort fra 

Herringbotnmyra enn dagens løype, særlig 

lengre bort fra den sørlige delen. Den vil 

være i noe mer konflikt med friluftslivet, 

men denne er likevel valgt brukt av hensyn 

til naturmangfold. Mer om dette i 

utredningen av området. 

 

 

Dette er kommet inn senere, og er med i 

endring lagt på høring av Grane kommune 

03.09.2018. Det er ikke lagt opp til at løype 

hele vegen rundt Hjartfjellet skal være åpen 

samtidig, men at løypene skal kunne 

benyttes hver for seg avhengig av 

snøforhold. 

 

 

Statskog har en viktig funksjon som 

garantist for allmennhetens tilgang til jakt 

og fiske utover friluftslivet som allerede står 

sterkt i allemannsretten. Med sin kjennskap 

til områdene, så vel som vilt og friluftsliv 

ønskes Statskog velkommen som høringspart 

i det videre arbeidet, også utover sine 

grunneierinteresser. 
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Høring og offentlig ettersyn 
I høringen kom det til sammen åtte merknader, inkludert Nordland fylkeskommune som har 

svart etter frist. Alle merknader er punktvis kommentert under, foruten Helgeland kraft, som 

har svart uten nye merknader. 

 

I høringsperioden har kommunen hatt et arbeidsmøte med Statens vegvesen hvor det ble 

gjennomgått de områder hvor løypene føres i nærhet av offentlig veg. I etterkant av dette har 

kommunene vært på befaring i de områdene hvor dette ble ansett nødvendig, og presentert 

endringer i en rapport for Statens vegvesen. Deres høringsuttalelse er derfor skrevet til 

revidert forslag for de punktene som er omtalt i denne rapporten, og ikke til forslaget 

opprinnelig sendt på høring. 

 

Det var ved oppstart lagt opp til et eget møte også med lederne av beitedistriktene i området 

under høringsperioden. Dette har ikke latt seg gjøre, men det har vært en dialog. Reindrifta 

har ikke hatt merknader til løypene, da løsningen som har vært med eksisterende løyper har 

fungert godt. Dette innebærer at kommunen stenger løypene eller deler av disse når dette er 

nødvendig for reindriftsutøvelsen. 

 

Gjennomgang av høringsuttalelser er gjort sammen med kommunens nemd for motorferdsel i 

utmark. Det er også de som har gjort utvalg av traséer som fremmes til sluttbehandling. Dette 

ble gjort før fagavdelingen har gjort sin utfyllende behandling av uttalelsene. 

Fylkeskommunens merknad var oss heller ikke i hende før dette møtet. 

 

 

Statens vegvesen 

Merknadens innhold Administrasjonens vurdering 

I Holandsvika viser forslaget at løypa er 

planlagt over bruen av Drevja. Vi mener 

dette ikke er en heldig løsning med hensyn 

til trafikksikkerhet, og ønsker at kommunen 

jobber for en bedre løsning for fremtiden. 

Mens det arbeidet forgår kan vi akseptere 

at løypen legges som planlagt i to år. Vi 

forbeholder oss retten til å stenge denne 

delen av løypen umiddelbart hvis det 

oppstår situasjoner vi ikke kan akseptere. 

 

Vi minner på våre generelle vilkår som 

framgår av våre tidligere brev i saken. 

 

Det er bra at Statens vegvesen er villig til at 

kommunen kan få prøve ut denne løsningen 

som et prøveprosjekt. Lignende avtale er 

gjort i Grane med bruka ved Kløivmo. 

 

Det tas inn i vedtak om fastsettelse av 

løypene at denne krysningen kun er tillatt 

for to år, og at det frem mot løypesesongen 

2021 skal jobbes med å finne en annen 

løsning. 

 

Tas til orientering. 

 

 
NVE 

Merknadens innhold Administrasjonens vurdering 

Vi anser at kommunen her har lagt ned et 

godt og grundig arbeid som grunnlag for 

anbefalingen av løyper for 

rekreasjonskjøring. 

 

Tas til orientering. 
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Vi har i våre tidligere uttalelser gitt uttrykk 

for vårt syn mht. skredproblematikk og 

robusthet i forhold til ulike værsituasjoner 

og fare for gjennomkjøring på islagte vann 

og vassdrag, da særlig rettet mot regulerte 

magasiner. 

 

I juni 2016 ble klimaprofil for Nordland 

offentliggjort. Klimaprofilen konkluderer 

med at klimaet i Nordland allerede er i 

endring og at det bla. må forventes flere og 

større regnflommer, tidligere 

snøsmelteflommer, hyppigere vinterisganger 

og økt snøskred- og sørpeskredfare. Disse 

endringene innebærer at det må utvises økt 

varsomhet både ved planlegging av- og 

ferdsel i snøscooterløypene. 

 

Før scooterførere legger ut på tur vil vi 

anbefale at en gjør seg kjent med 

Varsom.no». Varsom.no er NVEs portal for 

varsling av naturfare i Norge. 

 

Når det gjelder konkrete løypetraseer har vi 

ikke lokalkunnskap eller kapasitet til å gå 

detaljert inn i disse. 

 

Vi noterer imidlertid at det er foreslått en ny 

løype ut på Langvatnet. Vannet er kraftig 

regulert (LRV 304-HRV 312). Som nevnt 

har vi de siste årene opplevd at flere 

magasiner nå kjøres mer opp og ned enn 

tidligere for å tilpasse drifta varierende 

etterspørsel og pris i markedet. Dette kan 

gjøre isforholdene mer uforutsigbare enn 

tidligere. Vi vil på bakgrunn av ovennevnte 

be kommunen vurdere å ta ut (deler av) 

traseen for å unngå usikker is. 

 

I følge det vedlagte planmaterialet har 

Sweco utarbeidet en skredfareutredning for 

deler av traseen opp til Hundålvassdammen. 

Her er det registrert 2 områder med middels 

skredfare og ett med stor skredfare. Her 

legger kommunen opp til å bruke 

anleggsveien til Helgelandskraft, 

vurderinger av skredfarlig personell og 

stenging ved høy faregrad som avbøtende 

tiltak. 

 

Dette er tatt til etteretning, og har resultert i 

at løypeområdet i Hundåla er tatt bort, da 

rutinene som måtte på plass for å kunne 

forvalte åpning og stenging av denne løypa 

ikke står i samsvar med forventet bruk. 

 

 

Tas til orientering. Dette beskriver 

viktigheten av å også vurdere allerede 

vedtatte løyper når løypenettet reviderer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til orientering. Informasjon om dette bør 

være tilgjengelig på kommunens hjemmeside 

og i portalen for salg av løypekort. 

 

 

Til orientering. Dette innebærer at 

kommunens skjønn ikke er grundig 

kontrollert av sektormyndighet. 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette løypeområdet er i forslaget som 

fremmes til vedtak fjernet i helhet. 
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Vi har tidligere gitt uttrykk 

for at vi i størst mulig grad anbefaler 

kommunene å etablere løyper som kan være 

åpne/sikre selv under krevende værforhold 

slik at en unngår å legge opp til et 

omfattende system med skredfaglig 

personell og rutiner for varsling og stenging 

av traseer. Vi forventer derfor at Vefsn 

kommune har et tilstrekkelig faglig godt og 

effektivt system for å kunne ivareta et 

opplegg med stenging og åpning av 

værutsatte (del)traseer. 

 

I eksisterende løype i Herringen er det et 

parti som er skredutsatt under gitte forhold. 

Her er det etablert gode rutiner i samarbeid 

med Vefsn røde kors på kontinuerlig 

vurdering av skredfaren. 

 

Siden Hundåla er avskåret fra største delen 

av kommunen vil kostnaden knyttet til ei slik 

ordning der være langt større. Det vil også 

være færre brukere av ei løype i det 

området, slik at det i samlet vurdering ikke 

er prioritert å ha løype i skredutsatte 

områder i Hundåla. 

 

 

 
Statskog 

Merknadens innhold Administrasjonens vurdering 

Statskog har ingen ytterligere kommentarer 

til det foreslåtte løypenettet enn det vi 

tidligere har gitt. Vi har tillit til at 

kommunens samlede vurderinger av alle 

innspill fører fram til et godt resultat for 

felleskapet. 

 

Ut fra dette stiller Statskog sine arealer til 

disposisjon for kommunale snøscooterløyper 

i Vefsn kommune. 

 

Vi forventer at vi så snart som mulig etter at 

vedtak er fattet mottar henvendelse fra 

kommunen slik at ny avtale kan inngås før 

scootersesongen kommer i gang. 

 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Tas til orientering. 

 

 

 

Hovedregelen er at grunneieravtale skal 

være på plass før løype er vedtatt. Siden 

indikasjonen i uttalelsen er så klar anser 

kommunen det greit å vedta denne løypen, 

og at ny grunneieravtale er på plass innen 

den skal åpne. 

 

 

 

 
Sametinget 

Merknadens innhold Administrasjonens vurdering 

Sametinget har utarbeidet en planveileder 

som konkretiserer hensyn som bør tas i 

planarbeidet for å sikre naturgrunnlaget for 

samisk kultur, næringsutøvelse og 

samfunnsliv, jf: Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling (Plan- og 

bygningsloven LOV-2008-06-27-71, § 3-1). 

I veilederen er det beskrevet hvilke hensyn 

Samme kommentar kom til oppstart. 

Arbeidet med snøcooterløyper er ikke en 

plan etter plan- og bygningsloven, men en 

plan etter motorferdselloven. Den følger 

likevel prosess for høring jfr. PBLs 

bestemmelser om høring av kommuneplan. 

Miljødirektoratet har gitt ut en egen veileder 

for ivaretakelse av reindrifta i 
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Sametinget mener må ivaretas i planarbeid 

etter plan- og bygningsloven. - Sametingets 

planveileder finnes på følgende lenke: 

www.sametinget.no/Tjenester/Miljoe-areal-

og-kulturvern 

 

Snøscooterløypene vil ha konsekvenser for 

reindrifta. Fra Sametingets side forutsetter vi 

en reell og nær dialog med reindrifta i 

området. Dette både i forhold til vedtak av 

løypenettet og de enkelte løypetraséne, og i 

forhold til utforming og vedtak av 

planbestemmelser og løypeforskrift. 

 

planleggingen av scooterløyper, og denne er 

lagt til grunn i arbeidet. Løypene er ikke i 

kontakt med kjente samiske kulturminer. 

 

 

 

Det har vært dialog med reindrifta i 

prosessen. Kommunen har ellers også en 

god dialog med reindrifta, og stenger løyper 

eller deler av disse når dette er nødvendig 

for at reindriftsutøverne skal kunne utøve 

sin næring på en god måte. 

 
Bane NOR 

Merknadens innhold Administrasjonens vurdering 

Nærføring ved Bergsnevet 

I vår uttalelse til varsel om oppstart 

anbefalte vi ikke etablering av 

snøscooterløyper parallelt med 

jernbanen nærmere enn 30 meter, dette av 

sikkerhetshensyn. Vi vil påpeke at det ved 

brøyting av jernbanen vil snø, is og pukk 

kunne kastes så langt som 20 – 30 meter til 

side for sporet. Eventuelle skader som måtte 

bli påført kjøretøy som følge av kast av snø 

og is fra sporet er Bane NOR 

uvedkommende. Videre kan lys fra 

snøscooter blende og forstyrre lokførerne, 

og motsatt kan toget blende de som kommer 

kjørende på vei som ligger i nærføring med 

jernbanen. En annen side ved nærføring er 

faren for utforkjøring der snøscooter kan 

havne i spor eller i sideterrenget til 

jernbanen. 

 

Slik det fremgår av løypekartet som er lagt 

ut på nordlandsatatlas.no er det nærføring 

med jernbanen når løypa endrer trase fra 

Bergsnevvegen til landbruksveien langs 

Nordlandsbanens km 420,695 - 420,805. Ut 

fra målinger gjort i banekart.no fremgår det 

at det på det nærmeste er 7,4 meter fra 

spormidte til veiskulder. Terrenget er svakt 

skrånende fra spor ned mot vei. I henhold til 

vårt tekniske regelverk er det et krav med 

minimumsavstand på 9 meter fra spormidte 

til veiskulder. Mange steder tilfredsstiller 

ikke de eksisterende veiene nåværende krav. 

 

Jernbanen utgjør en betydelig barriere som 

deler Vefsn kommune i to, med strenge 

føringer for all arealbruk hvor krysning er 

nødvendig. Løypen er nå justert i dette 

området, slik at parallell løypeføring er 

reduset til om lag halvparten. Det 

resterende området er det betydelig 

høydeforskjell mellom løype og spor, slik at 

blendingsfare skal være unngått for 

lokførerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løpe er lagt om i det området hvor de lå 

nærmest. På det smaleste er det nå over 20 

meter fra spormidt til vegskulder ifølge kart. 

Høyde forskjellen er også varierende 

mellom 7-13 meter gjennom området, hvor 

jernbanen ligger høyest. 

 

I følge opplysninger fra grunneier er denne  

bygget av Bane NOR/Jernbaneverket, for 

grunneiers bruk. Dersom vegen da ikke 

tilfredsstiller deres egne tekniske krav bør 

dette være Bane NORs egen oppgave å 

ordne opp i. 

http://www.sametinget.no/Tjenester/Miljoe-areal-og-kulturvern
http://www.sametinget.no/Tjenester/Miljoe-areal-og-kulturvern
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Når det nå legges til rette for 

snøscooterløype på landbruksveien, må 

sikkerheten ivaretas etter gjeldende 

regelverk. 

 

Vi mener kommunen på deler av denne 

strekningen må vurdere å legge om 

løypetraséen på de 100 meterne hvor det er 

mest nærføring til jernbanen. Dette av 

hensyn til sikkerheten til de som skal bruke 

snøscooterløypen. Dersom dette ikke er 

mulig, vil Bane NOR kreve at det utføres 

avbøtende tiltak for å oppnå tilstrekkelig 

sikkerhet. Avbøtende tiltak bør være skilting 

om hastighetsreduksjon, samt informasjon i 

hver ende av nærføringen om faren ved 

snøbrøyting av jernbanen. Videre må traséen 

merkes på en slik måte at snøscooterløypa 

får en god visuell linjeføring. For å redusere 

risiko for utforkjøring, samt uønsket ferdsel 

i spor, vil vi kreve at det settes opp et fysisk 

skille i form av et 1,8 meter høyt  

flettverksgjerde mellom landbruksveien og 

jernbanen. Gjerdet vil for øvrig bidra til god 

visuell linjeføring. 

 

Vi minner i denne sammenhengen om 

kommunens ansvar for sikkerheten for de 

kjørende og andre jf. motorferdselloven § 4 

a. Vi viser også til vårt tekniske regelverk 

vedrørende minste avstand fra vei til bane, 

samt jernbaneloven § 10. Vi ber om at 

kommunen tar kontakt med Bane 

NOR for mer informasjon om krav til 

utforming og plassering av gjerde. 

 

 

 

 

 

 

Tas til etteretning. Løype er lagt om i det 

området den lå nærmest jernbanen, et strekk 

på i overkant av 100 meter. Det resterende 

området har så stort høydeforskjell mellom 

veg og jernbane, at det vil ikke være 

nødvendig med annen merking enn normal 

staking for scooterløypene. 

 

Grunneier opplyser også at avtalen som 

foreligger angående denne landbruksvegen 

også sier at Bane NOR har gjerdeplikt mot 

vegen. Dersom Bane NOR ikke godtar den 

reviderte løsningen som fremmes forutsettes 

sikring av vegen utført av Bane NOR iht 

avtale med grunneier.  

 

 

 

 

 

 

Dersom forhold i løypa ikke vurderes trygge 

vil kommunen naturligvis stenge løypa. Den 

reviderte løsningen som fremmes til 

sluttbehandling vurderes fra 

adminsitrasjonens side å være trygg. Både 

avstand og høydeforskjell er så stor at denne 

vurderinger står ved lag med eller uten 

gjerde mellom jernbane og landbruksvegen. 
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Nordland fylkeskommune 

Merknadens innhold Administrasjonens vurdering 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, 

naturmangfoldloven og plan- og 

bygningsloven, herunder fylkesplanen og 

rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland 

fylkeskommune følgende uttalelse. 

 

 

Planfaglig  
Det er positivt at kommunen har 

gjennomført en samlet vurdering av 

løypeplanen som helhet og for hvert 

delområde der støy og ulemper for 

friluftslivet drøftes. I kommunens utredning 

vises det til Lomsdal-Visten, Reinfjellet, 

området fra Korgfjellet til Brurskanken og 

Toven som alternative friluftslivsområder 

hvor man vil kunne oppleve ro og stillhet. 

Felles for disse områdene er at de i liten 

grad er nærturområder og at store deler av 

områdene er høyfjellsområder som det tar 

tid å komme seg til. 

 

 

Forslaget til løypenett for snøskuter 

innebærer en betydelig endring av arealbruk 

i kommunen over relativt kort tid. 

Fylkeskommunen er bekymret for tilgangen 

til nærturområder der man kan oppleve ro og 

stillhet i områdene som nå får nytt løypenett. 

Dette gjelder spesielt løypeområde 3, 4 og 5. 

Det totale antall kilometer med 

snøskuterløyper blir svært høyt og etter det 

vi kan se er det få alternative nærturområder 

i disse områdene. 

 

 

 

Formålet med utvidelsen av løypenettet er å 

følge opp kommunestyrets vedtak om å få 

på plass et større sammenhengende 

løypenett i kommunen. Fylkeskommunen 

mener at det er mulig å binde sammen de 

samme områdene med færre antall løyper en 

det som foreslås i høringen og slik begrense 

omfanget av løyper og tilhørende 

konsekvenser for friluftslivet. 

 

Til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

Den delen av utredningen det vises til 

omfatter ikke nærturområder da veiledning 

angående utredning av friluftsliv i hovedsak 

viser til at kommunen må vise til alternative 

store sammenhengende områder for 

vinterfriluftsliv., og at disse skal være 

skjermet for støy. Det vil da ikke være 

aktuelt å vise til nærturområder, da nettopp 

deres nærhet til menneskelig infrastruktur, 

gjør at de vil ha et støybilde som gjør at de 

ikke faller inn under denne kategorien. De 

vil heller ikke ha den store sammenhengen 

som de her skal vises til. 

 

 

Kommunen har også mange nærturområder, 

som også er meget gode for bruk vinterstid, 

selv om disse ikke er særskilt vist til i 

forsaget. Særlig da de bynære områdene er 

ikke berørt av løypeforslagene overhodet. 

 

I alle sonene 3, 4 og 5 er det noe reduksjon i 

omfanget av løyper som fremmes til vedtak. 

I hovedsak er også løypene i disse områdene 

ønsket kjærkomment velkommen av 

beboerne i områdene, også som et tilskudd 

for å kunne brukes både på ski og til fots, og 

ikke bare på snøscooter. 

 

Siden fylkeskommunen merknader kom inn 

så sent etter frist er dette ikke lagt som 

førende for utvelgelsen av løyper som er 

gjort. Oppfordringen er likevel i stor grad 

ivaretatt. 
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Det er viktig å ta vare på gode områder for 

rekreasjon og friluftsliv i kommunen. 

Arealplanlegging er et godt verktøy for å 

ivareta slike områder. Fylkeskommunen 

oppfordrer kommunen til å vurdere behovet 

for tiltak som kan ivareta attraktive 

nærturområder for det ikke-motoriserte 

friluftslivet i de nye løypeområdene ved 

kommende revisjon av kommuneplanens 

arealdel. Fylkeskommunen bistår gjerne 

med planveiledning i et slikt arbeid. 

 

Baågneset  

Løye nr. 2 i løypeområde 4 er planlagt 

gjennom det statlig sikrede 

friluftslivsområdet Baågneset. Som det 

fremgår av kommunens utredning er bruken 

i stor grad knyttet sommeraktiviteter. 

Formålet med statlig sikrede 

friluftslivsområder er å sikre at flest mulig 

på enkelt vis får tilgang til gode 

naturopplevelser i nærområder. Det er svært 

viktig at snøskuterløypen på ingen måte 

fortrenger friluftslivsinteressene i området. 

Dersom løypen vedtas, ber fylkeskommunen 

om at kommunen vurderer effekten av 

løypen på det statlig sikrede området ved 

sesongens slutt. 

 

Endring i forskrift om kommunalt løypenett  

Fylkeskommunen har ingen kommentarer til 

de foreslåtte endringene i «Forskrift om 

kommunalt løypenett for snøscooter i Vefsn 

kommune». 

 

Kulturminnefaglig uttalelse  
Det forutsettes at snøscooterløypene kun 

fører til kjøreaktivitet på frossen og snødekt 

mark. I så fall er sjansene for konflikt eller 

fare for skade på automatisk fredete 

kulturminner liten. Imidlertid tar vi 

forbehold når det gjelder tekniske inngrep 

som slike løyper kan medføre (ramper, 

broer, parkeringsplasser mv.). Alle tiltak 

som medfører inngrep i terrenget må sendes 

fylkeskommunen til uttalelse. 

 

Kulturminner som ennå ikke er påvist eller 

kjente, omfattes også av kulturminneloven. 

Noen kulturminner, som for eksempel 

Tas til orientering. Kommunen har allerede 

en god praksis for å ta vare på friluftslivet i 

kommunen, og åpne for tilrettelegging og 

tiltak der dette er aktuelt. Som en eksempel 

kan en se på utviklingen som har skjedd i 

Øyfjellet de siste årene, som gjennom dialog 

i prosessen rundt kommunedelplan for 

Mosjøen ble åpnet opp for der, slik at de har 

vært realiserbar uten behov for 

dispensasjoner eller andre tidkrevende 

prosesser. 

 

 

I dette området har vi allerede ei løype som 

er godkjent med oppstart på Baågneset, som 

går utover isen på Fustvatnet. Det er så 

langt ikke vært registrert noen konflikter 

knyttet til denne vinterbruken av området. 

Denne bruken vil også være tema som del av 

vinterbruk i forvaltningsplanen for området, 

er et selvsagt punkt å vurdere når en 

evaluerer og reviderer løypenettet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Løpene vil være åpne kun på frossen og 

snødekt mark, også for å ivareta vegetasjon 

og landskap. Løypene i seg selv hjemler ikke 

tekniske inngrep. Eventuelle parkeringer mv 

er forutsatt at det enten benyttes 

eksisterende tilbud, alternativt vil dette 

måtte omsøkes som egen sak. 

 

 

 

 

Dette følger naturlig av lov om 

kulturminner, og er en selvfølge i alle saker. 
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fangstgropanlegg, kan være tydelige på 

snødekt mark. Vi ber om at eventuelle 

observasjoner sendes oss. 

 

 
Fylkesmannen i Nordland 

Høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Nordland er meget omfattende, og ligger derfor som 

vedlegg til planen. De mest relevante bitene av denne er likevel tatt inn og kommentert under. 

Det er flere mindre merknader som er tatt til etterretning uten at dette fremgår av 

merknadsbehandlingen, da i hovedsak suppleringer av utredningene. 

 

Merknadens innhold Administrasjonens vurdering 

Fylkesmannen stiller spørsmål ved om 

kommunen med et så omfattende løypenett 

som det her legges opp til, ivaretar andre 

hensyn i tilstrekkelig grad. 

 

 

 

 

 Vi vil også påpeke viktigheten av å 

evaluere ordningen med løyper før man 

planlegger flere. Vi viser i den sammenheng 

til hva vi har skrevet om dette i vår klage 

den 25. januar 2016. 

 

Vi mener fremdeles at utredningene og 

vurderingene i forkant av kommunens 

vedtak i 2015 er for dårlige, og forutsetter at 

kommunen ved sin videre behandling av nye 

løyper også inkluderer eksisterende løyper. 

Vår vurdering av de nye løypene vil også 

avhenge av at de eksisterende løypene er 

tilstrekkelig utredet. 

 

 

 

 

 

 

 

For reindrifta er det uheldig at det stadig 

åpnes flere løyper. Vefsn kommune 

konkluderer med at løypene ikke får 

konsekvenser for reindrifta fordi løypene 

kan stenges når forhold i reindrifta gir behov 

for dette. Det er belastende for 

reindriftsutøvere at de hele tiden må kreve 

sin rett overfor storsamfunnet. I praksis 

pålegger kommunen reindriftsutøverne en 

Det er flere av løypene administrasjonen 

har ytret noe skepsis til før høringen, men 

ikke har hatt mulighet til å vekte godt nok 

opp mot hverandre uten at alle alternativer 

har vært med i høringen. Dette har resultert 

i at en del løyper er fjernet i det som nå 

fremmes til sluttbehandling.  

 

Dette er kommentert i merknad til oppstart. 

Det løypenettet kommunen har hatt til nå 

har vært for lite for å gi et godt 

erfaringsgrunnlag, og de erfaringene som er 

gjort er i hovedsak positive. 

 

Det ble gjort supplerende utredninger ved 

behandling av klagen, men Fylkesmannen 

valgte å opprettholde den. Ny plan tar i stor 

grad også for seg eksisterende løype i 

Herringen, men har i liten grad særskilte 

vurderinger for løypa på Korgfjellet. Begge 

løypene er imidlertid del av den helhetlige 

utredningen som er gjort at kommunens 

samlede forslag til løypenett.  

 

 

 

 

 

 

Dette er tidligere kommentert til oppstart. 

Reindrifta er etablert i største delen av 

kommunen, fordelt på to beitedistrikter. Et 

godt samspill med aktørene er derfor 

fullstendig nødvendig for å kunne ha 

scooterløpyer i Vefsn. Administrasjonen 

mener at de løsningene som er valgt ikke er 

til hinder for reindriftas mulighet for deres 

næringsutøvelse, og legger til rette for et 
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byrde ved at det ofte er utøverne som får 

skylden når løypetraséer må stenges av 

hensyn til reinsdyrene. 

 

Det er viktig at det klart kommer frem at det 

er kommunen som har ansvaret for å ha lagt 

løyper i reinbeiteområder, og at det derfor er 

kommunen som er ansvarlig for å stenge 

løypene når det er behov for dette. 

 

 

 

 

 

Det er gitt føringer om at kommunen ikke 

bør legge snøskuterløyper i slike viktige 

eller svært viktige friluftslivsområder. 

 

 

Kommunen har for de enkelte 

løypeområdene et eget vurderingstema om 

støy og andre ulemper for friluftslivet. I en 

del av områdene har kommunen synliggjort 

konkrete vurderinger, mens det i andre 

områder i hovedsak er snakk om beskrivelse 

av området uten konkrete vurderinger av 

omfanget av konflikt og evt. forslag til 

avbøtende tiltak. 

 

Fylkesmannen mener kommunen i tillegg til 

å beskrive hvilke interesser som foreligger i 

et område, også i større grad må drøfte 

konkrete avveininger mellom ulike hensyn. 

 

 

Kommunen skriver i den samlede 

utredningen av støy og andre ulemper for 

friluftslivet at det er konflikt mot friluftsliv 

rundt Sjåmoen, rundt Lukttinden og ved 

Bruskanken turlags hytte ved 

Kubbfjelltjønna. Imidlertid konkluderer 

kommunen for alle disse områdene med at 

det «grunnet sin lokalisering fremstår som 

viktige deler av løypenettet for å bevare et 

sammenhengende løypenett både i Vefsn og 

mellom kommuner (…). 

 

Etter det vi kan se ut av foreliggende 

saksdokumenter, har kommunen ved å vekte 

hensynet til skuterløypene tyngst i disse 

godt samspill mellom de ulike 

interessegruppene i pressede områder. 

 

 

Det er mulig at dette ikke er kommet fram 

tydelig nok. Det er selvfølgelig kommunen 

som foretar stenging av løyper. De 

formuleringer som er gjort er ment å bety at 

reindriftsutøverne ikke skal måtte 

argumentere i hvert enkelt tilfelle overfor 

kommunen at løyper skal stenges, og at de 

derfor kan kreve løypene stengt, og ikke 

bare be om dette. 

 

Historikk rundt vedtak av 

friluftskartleggingen i Vefsn, samt vurdering 

av kartleggingene for det enkelte område 

kommentert tidligere. 

 

De fleste steder dreier dette seg om 

kartlagte områder som er i bruk kun 

sommerstid. Kommunen tar kritikk på at 

dette ikke er kommet godt nok 

 

 

 

 

 

 

Der det er vurdert å være interesser med 

potensiale for konflikt er dette løftet fram i 

vurderingen og kommentert til dels 

områdevis, men også i den helhetlige 

vurderingen av konsekvenser for friluftsliv. 

 

Området rundt Sjåmoen og mot Reinfjellet 

er sansynligvis det aller viktigste 

vinterfriluftsområdet vi har i kommunen, i 

tillegg til byens nærturområder. Sett i lys av 

høringsuttalelsene er nye forslag til løyper i 

dette området er derfor tatt ut av hensyn til 

friluftslivet. 

 

Ved Lukttinden er utredningen supplert etter 

endring av planen i en del andre områder. 

 

 

Veileder og regelverk sier at kartlagte 

viktige og svært viktig områder som 

hovedregel skal unngås, og at man i nærhet 
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områdene ikke tatt særskilt hensyn til støy 

og andre ulemper for friluftslivet slik 

regelverket krever. I slike områder med 

identifiserte konflikter er det særlig viktig 

med grundige utredninger. Kommunen må 

vurdere ulike hensyn opp mot hverandre, og 

vekte disse i tråd med hva regelverk og 

veiledninger sier at skal hensyntas. 

 

 

 

 

 

Etter vår vurdering er det en svakhet i 

planarbeidet at kommunen ikke har brukt 

artskart i større utstrekning. I vår 

gjennomgang av foreslåtte løyper har vi 

funnet flere registreringer av rødlistede arter 

som vi mener kan være relevante ved 

vurderinger av konsekvensene for 

naturmangfoldet. 

 

Kommunen skriver at det i enkelte områder 

er betydelige ansamlinger av vilt om 

vinteren, og da særlig elg, og at disse 

områdene i stor grad er unngått i 

planleggingen. Videre skriver kommunen at 

skuterkjøringen vil påvirke dyrelivet i noen 

grad, men ikke i betydelig større grad enn 

tilsvarende trafikk av folk på ski eller til fots 

også skaper. Fylkesmannen vil i den 

sammenheng påpeke at planen legger opp 

økt kjøring med snøskuter i naturen, og da er 

det konsekvensene av dette som må utredes 

og vurderes. Da er det lite relevant å vise til 

at også tilsvarende trafikk av folk på ski 

eller fots kan ha negative konsekvenser for 

vilt. 

 

Kommunen skriver at enkelte registreringer 

av lokaliteter for sensitive artsdata ligger 

nærmere foreslåtte løyper enn anbefalt 

varsomhetsradius, men at vurderinger 

omkring dette ikke er synliggjort siden det 

er opplysninger som er unntatt offentlighet. 

 

 

 

Fylkesmannen kan ikke se at kommunen 

ved sin beslutning om å legge saken ut til 

må gjøre vurderinger. Igjen minner 

kommunen om at de kartlegginene som her 

er gjort er så grove, at det ikke er mulig å 

bruke grensene i kartet som en fasit. Noen 

steder er den relle bruken kanskje større enn 

området, mens de fleste steder er særlig 

vinterbruken i et langt snevrere område. 

Likevel er blant annent løypene rundt 

Sjåmoen tatt ut, da det etter høring der er 

klart at den delen av løypene næmest 

Sjåmoen og reinfjellet burde tas ut av 

hensyn til friluftsliv. 

 

Artene Fylkesmannen har omtalt gjennom 

sine uttalelser er tatt inn i utredningene 

områdevis der dette er hensynsmessig, mens 

i den overordnede utredningen for de arter 

som går igjen over flere områder. Det er 

imidlertid ikke funnet grunnlag for å gjøre 

endringer basert på dette alene. 

 

Datagrunnlaget for dette baserer seg på en 

vitenskapelig rapport som er presentert 

høringsuttalelsene i forbindelse med 

oppstarten. Fylkesmannen har her tatt dette 

ut av sammenheng. Kommunen skriver 

videre at løypene er med på å kanalisere 

ferdsel i området, også for andre brukerne 

av området, enn de som kjører scooter. 

Dette baserer seg blant annet på erfaringer 

fra løypene i Grane, men også generell bruk 

av scooter her i Vefsn. Det er derfor høyst 

relevant å vise til at løypene kan føre til 

mindre forstyrrelser i områder i nærhet av 

løypa, ikke langs selve løypa.  

 

 

 

De aktuelle lokalitetene er allerede drøftet 

med annen saksbehandler hos fylkesmanenn, 

men dette har ikke kommet fram. 

Vurderinger er også gjort i samråd med 

Statens naturoppsyn. Mer om dette er tatt 

inn i utredningene. Fylkesmannen kan også 

gis innsyn i utredning unntatt offentlighet 

jfr. Miljøinformasjonsloven § 11. 

 

Kommunen tar kritikk på særlig ett punkt 

der ei registering av en lavart som rett og 

slett er oversett. I hovedsak er de påpekte 
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offentlig ettersyn har vist hvordan de 

miljørettslige prinsippene i 

naturmangfoldloven er vurdert og lagt til 

grunn. Dette må gjøres i det videre arbeidet. 

Manglende vurdering av de miljørettslige 

prinsippene er en saksbehandlingsfeil som 

kan få betydning for vedtakets gyldighet. 

 

 

 

Landskap 

… kommunen med fordel kunne knyttet 

flere konkrete vurderinger til de enkelte 

løypetraséene der de går i åpent landskap 

og/eller i landskap som framstår som 

uberørt. 

 

Støy – boliger, hytter og annen støyfølsom 

bebyggelse 
En gjenganger i utredningen er at det 

forutsettes at løypenes plassering er klarert 

med berørte beboere/hytteeiere der den er 

plassert nært inntil bebyggelse, og at dersom 

det gjennom høringen viser seg å ikke 

stemme vil det i de fleste tilfeller være 

mulig å løse dette gjennom mindre 

justeringer av traséen. Fylkesmannen mener 

en slik tilnærming til temaet ikke er god 

nok. For at beboere/hytteeiere enkelt skal 

kunne se om skuterløyper kan få 

konsekvenser for dem, bør kommunen 

beskrive mye mer konkret hvilke hus og 

hytter som ligger nært løypa, samt evt. 

konkret hvilke avbøtende tiltak som er 

foreslått. Vi viser til pkt. 6.2.4 i veilederen 

når det gjelder hva kommunen skal gjøre der 

løyper legges innenfor denne 

minsteavstanden, herunder plikten til å 

synliggjøre vurderingene som er gjort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manglende vurderinger som er gjort, men 

ikke godt nok synligjort. Fagavdelingen har 

ansett dem å ikke ha relevans grunnet 

manglende overlapp i sesong. Dette er tatt 

inn i utredningene. Det har ikke vært behov 

å gjøre endringer på løyper basert på dette, 

så administrasjonen vurderer ikke behov for 

nytt offentlig ettersyn av planen. 

 

 

Det er gjort noe supplerende utredninger. 

Igjen viser kommunen til at de påpekte 

mangler i hovedsak dreier seg om utredning 

i områder med betydelige inngrep, men som 

er kartlagt som inngrepsfrie i de offentlige 

basene. 

 

 

Dette var ei klar forutsetning for alle løyper 

som kommunen mottak før oppstart med 

arbeidet. Fagavdelingen ser imidlertid at 

det kan være enkelte hus- og hytteeiere som 

ikke har fått uttrykkelig beskjed om at løype 

kommer til å passere dem. De som er berørt 

under denne vurderingen vil derfor særskilt 

tilskrives ved vedtak og der ha klageadgang. 

Løyper vil så enten kunne fjernes eller 

ytterligere av bøtende tiltak vurderes. 

 

Veilederen punkt 6.2.4 sier blant annet 

(administrasjonens understreking): 

«Miljødirektoratet anbefaler at løyper ikke 

fastsettes nærmere enn 60 meter, med 

mindre det foreligger spesielle forhold som 

tilsier at det er forsvarlig og ikke til ulempe 

for bolig- og hytteeiere.»  Ved å forutsette at 

det skal være samtykke må vi også kunne 

forstå at det ikke er til ulempe for eierne. 

Veilederen sier vider at: 

«Kommunen må være oppmerksom på at det 

kan være andre hensyn enn støy som tilsier 

at løyper bør legges med større avstand enn 

60 meter til bolig- og hytteområder. Dette 

kan være hensynet til, og ikke minst følelsen 

av, sikkerhet.» Dette er også i størst mulig 

grad ivaretatt der det ikke har vært 

spesifikke ønsker om å få løype inn mot 

bebyggelse. 
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Kommunen skriver at hastighet vil være 

redusert der løype går gjennom eller inntil 

områder med bebyggelse, men det ikke 

konkretisert i løypekart hvor dette i så fall er 

aktuelt. Vi har fått opplyst at dette er 

forutsatt gjort etter høringa og før endelig 

vedtak. Etter vår vurdering burde dette vært 

tilgjengelig før høringa, slik at berørte parter 

kan ta stilling til forslagene. 

 

Kommunen har i forslag til forskrift foreslått 

bestemmelser om etablering av 

støyskjerming for støyømfintlige bygg nært 

løypa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter vår vurdering er det ut fra foreliggende 

saksdokumenter ikke mulig å vurdere 

hvorvidt kommunen har tatt tilstrekkelig 

hensyn til bolig- og hytteområder. 

 

 

Kartframstilling 
Fylkesmannen viser til at Miljødirektoratet 

har utarbeidet en produktspesifikasjon for 

motorferdsel i utmark. Vi forventer at 

kommunen tar i bruk denne … 

 

 

Vurdering av de enkelte løypeforslagene 
Løypeområde 1 - Hundåla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løypeområde 2 – Hjartfjellet  

Begrunnelsen for dette var at beboere og 

hytteeiere selv skulle kunne komme med 

innspill på hvilke områder hvor dette var 

ønskelig. Det er derimot ikke kommen noen 

innspill på dette, så administrasjonen vil 

gjøre egen vurdering på dette før vedtak, og 

eiere kan imøtekommes ved en eventuell 

klage på kommunens skjønn. 

 

 

Dette kom inn i bestemmelsene for å 

imøtekomme Fylkesmannens klage til vedtak 

av løyper i 2015/16. Det ble ikke bygget noe 

støyskjerming etter denne hjemmelen, da 

ingen har meldt inn ønske om dette. 

Bestemmelsen vurderes derfor å kunne tas 

ut av forskriften da støy i de nye løypene 

vurderes å være hensyntatt på andre måter. 

Imidlertid vil det uansett være aktuelt å lage 

støyskjermer av snø i forbindelse med 

brøyting av parkeringer, men uten at dette 

er vurdert som nødvendig i de aktuelle 

områdene. 

 

Til orientering. Situasjonen som sendes til 

sluttbehandling vil være utfyllende hva 

angår områder med redusert hastighet. 

 

 

 

 

Det er også skrevet i dokumentene at 

kommunen har forutsatt at denne tas i bruk 

når endelig forslag fremmes til 

sluttbehandling.  

 

 

 

Området er i helhet tatt ut av kartet som 

fremmes til sluttbehandling. Det vil 

imidlertid være aktuelt å ta fram igjen dette 

området ved senere anledning, så 

utredningen er utfylt i henhold til 

Fylkesmannens merknader, og er fortsatt 

med i dokumentet, og dets effekt som del av 

løypenettet er med i den overordnede 

vurderingen. 
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Med bakgrunn i hensynet til friluftsliv, 

naturmangfold og reindrift fraråder 

Fylkesmannen at det åpnes ny løype fra 

Herringmarka via Holmvatnet, forbi 

Klubbfjelltjønna til Tverrelva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har i tidligere uttalelser vært kritiske til at 

løypa ligger nært reservatet, noe vi fortsatt 

er. Vi viser til våre tidligere uttalelser som 

bl.a. problematiserer erfaringer med kutting 

av svingen som fører til kjøring innenfor 

reservatet. Som vi også tidligere har skrevet, 

anbefaler vi at løypa flyttes lengre bort fra 

reservatet. Alternativt, så ber vi at det langs 

reservatgrensa ikke tillates rasting, da det 

fort kan innebære at folk kjører inn i 

reservatet uten nødvendigvis å være klar 

over det. 

 

 

Vi viser til at området Reinfjellet i 

friluftskartleggingen er omtalt å «inneholde 

kvaliteter for friluftslivet som er vanskelig å 

finne andre steder i kommunen. Langstrakte, 

slake rygger, som oppleves som vennlige og 

lett tilgjengelige. Området er foretrukket 

utfartsområde vinterstid for de som går 

utenfor oppkjørte skiløyper.» 

 

 

Løypeområde 3 – Marka-Herringen  

Fylkesmannen anbefaler at løypa fra 

Sjåmoen til Langvatnet og Kruna tas ut av 

planen på grunn av hensyn til reindrift, 

friluftsliv og naturmangfold. Fylkesmannen 

anbefaler videre at omfanget av løyper i 

området fra Vardefjellet til Kjemåsen 

reduseres av hensyn til friluftsliv ved at 

løype fra Hemmigården og Gangmark til 

Omfanget av løype på Holmvatnet er 

redusert, og det er også fjernet mulighet for 

å holde deler av den nye løypa åpen i de 

perioder dagens løype skal være i bruk. I 

hovedsak er merknadene som leder frem til 

Fylkesmannens konklusjon likelydende med 

de som kom ved oppstart. Disse synes ikke å 

ha blitt hensyntatt i Fylkesmannens 

vurdering, og imøteses derfor behandles i en 

eventuell klage. Ved oppstart hadde også 

Statskog og Brurskanken turlag 

innvendinger til denne løypa. Statskog har i 

høringen svart at de har full tillitt til 

kommunens skjønn basert på innspill i 

saken. Turlaget har ikke svart på høringen, 

selv om også de var tilskrevet. 

 

Erfaringen det her vises til er ett 

enkeltstående tilfelle. Undersøkelse av 

denne hendelsen avslørte at de som hadde 

kjørt innenfor reservatet var et følge av 

scootere fra Politiet og Statens naturoppsyn. 

Vefsn kommune er derfor sterkt kritisk til at 

dette løftes fram som argument imot lovlig 

bruk av løypenettet. 

Likevel ser kommunen at det ved økt bruk 

kan oppstå problemer i området, og har lagt 

inn forbud mot rasting i det området løypen 

føres nærmest reservatet. 

 

 

Dette er før sluttbehandling vektlagt og 

løypen i dette området er tatt ut av kartet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løypene som her foreslås fjernet er i stor 

grad tatt ut av kartet. Administrasjonen 

vurder det å være langt mindre konflikt med 

løype Moldremmen og videre sørover. 

Denne delen vil senere tas opp til vurdering 

dersom det kommer et forslag som knytter 

denne opp mot kommunens øvrige løypenett 

uten å komme i konflikt med de viktige 
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Sjåmoen tas ut, samt at avstikker opp 

mellom Haugtuva og Stortuva på 

Vardefjellet tas ut. 

 

Fylkesmannen anbefaler også at løypa fra 

Ånes ut på Fustvatnet tas ut av hensyn til 

naturmangfold. 

 

 

 

Løypeområde 4 – Hellfjellområdet  

Fylkesmannen fraråder at det etableres løype 

på østsiden av Baåsen, med mindre det 

sannsynliggjøres at den truede lavarten ikke 

forringes. 

 

 

 

 

Videre anbefaler vi at kommunen i større 

grad tar hensyn til skiløyper/skitraséer i 

området, samt at det ikke legges løype 

gjennom det svært viktige friluftsområde 

ved Granmoen.  

 

 

 

 

 

Fylkesmannen har ingen reindriftsfaglige 

merknader til løypeområde 4. 

 

 

Løypeområde 5 – Luktvatn – Ømmervatn - 

Drevvatn  

Med bakgrunn i hensyn til friluftsliv 

fraråder Fylkesmannen at det åpnes løype 

over Blåfjellet og fra Ømmervasshovud til 

Kammen. 

 

 

 

 

Områder øst for E6 brukes både til 

vinterbeiter og til vårbeiter/ 

kalvingsområder. Vi vurderer det som 

uheldig for reindriftsinteressene dersom det 

åpnes for løyper i dette området. 

 

 

friluftsområdene. Avstikker opp mellom 

Haugtuva og Stortuva er beholdt da det ikke 

finnes none særskilt begrunnelse for å fjerne 

denne.  

Løype er ikke fjernet, men det er gjort en 

fyldig utredning angående fugleliv i 

våtmarksområder i den overordnede 

utredningen. 

 

 

 

Kommunen tar kritikk på å ha oversett 

denne, og har supplementert utredningen i 

dette området. Det er ikke funnet grunnlag 

for å ta bort eller gjøre endringer på løypen 

da lavarten er ansett i varetatt med de 

forutsetninger om registeringens presisjon 

gitt av Fylkesmannens uttalelse. 

 

Uttredningen av dette området er 

oppdatetrt, og det er ikke funnet behov for å 

gjøre endringer ved Granmoen. Det er 

imidlertid redusert noe omfang med å fjerne 

to delløyper i områdene rundt Blåfjellet og 

Hellfjellet. Etter ny avtale med grunneier er 

også løypa flyttet betydelig lengre bort fra 

Høglilao, og at den der ligger i henhold til 

anbefalte minsteavstander i veileder. 

 

Tas til orientering.  

 

 

 

 

Utredning av områdene er supplert på flere 

punkter der svakheter er påpekt. Etter 

samlet vurdering er omfanget av løyper i 

områdene rundt Blåfjellet og er redusert, på 

en slik måte at potensialet for 

gjennomfartstrafikk er redusert. Det er også 

redusert i noe omfang ved Hellfjellet. Løype 

fra Ømmervasshovud til Kammen beholdes.  

 

Dette vil være uproblematisk store deler av 

vinteren, og stenging når nødvendig er 

sikret i forskrift. Løypa har en viktig 

funksjon for helheten i nettet, og det ønskes 

å ha den i bruk de deler av vinteren dette er 

forenelig med reindriftas bruk av området. 
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Blåfjellet er registrert som et viktig 

friluftsområde, som store turområder uten 

tilrettelegging. Området er ifølge 

kartleggingen mest brukt om vinteren. 

Lydmiljøet er ved kommunens kartlegging 

angitt som ganske godt. Kommunen skriver 

i utredningen at Blåfjellet primært er brukt 

til vinterfriluftsliv i tida rund påske. Det 

tråkkes løypetrasé opp på fjellet i 

forbindelse med turrenn i påsken. 

 

Vi kan ikke se at kommunen har foreslått 

konkrete avbøtende tiltak i dette området. 

Det er imidlertid generelt for hele planen 

vist til at det vil være aktuelt å midlertidig 

stenge løyper i forbindelse med 

arrangement, eksempelvis under turrennet 

Blåfjelldørjo. For at dette skal være et 

forpliktende avbøtende tiltak må det 

utformes en konkret bestemmelse om dette i 

forskrifta. En slik stenging vil medføre at 

løypa ikke får direkte virkning for turrennet, 

men løypa vil fremdeles ha virkning for 

friluftsinteressene resten av vinteren. 

 

Fylkesmannen er av den oppfatning at det 

ikke kan tas som utgangspunkt at det ikke er 

konflikt mellom skiløpere og de som kjører 

snøskuter. Storting og regjering har ved sine 

behandlinger av lovendringen som åpner for 

etablering av skuterløyper vært klare på at 

det særlig er det tradisjonelle friluftslivet 

som risikerer å bli skadelidende. Lov og 

forskrift har derfor som klar forutsetning at 

det skal tas særskilt hensyn til støy og andre 

ulemper for friluftslivet, og Vefsn kommune 

kan da ikke ha som utgangspunkt at 

skuterkjøring ikke innebærer konflikt med 

det tradisjonelle friluftslivet. Vi vurderer at 

kommunen ikke har vurdert dette forholdet 

godt nok, og vi er skeptisk til om kommunen 

i tilstrekkelig grad tar særskilt hensyn til 

friluftsliv ved å legge en skuteløype over 

Blåfjellet. 

 

Foreslått løype mellom Mjåvatnet og 

Luktvatnet går i nerkant av friluftsområdet 

Lukttind, som er registrert som svært viktig. 

Særlig Lukttind er viktig vinterstid, som et 

populært toppturmål. I følge kommunens 

Området er mest brukt om vinteren, og klart 

mest etter at trase brukt til Blåfjelldørjo 

tråkkes opp. Nettop derfor er løype 

velkommen av bygdelaget, da den muliggjør 

tråkking av denne traséen også kommer til 

nytte for folk på ski. 

 

 

 

 

 

Det er tatt ut ei løype som vil redusere 

gjennmofartstrafikk i området. 

Bestemmelser i forskrift om stenging i 

forbindelse med arrangementer er nå 

konkretisert, og kommunen har så langt 

gjort seg gode erfaringer med at dette har 

fungert for Tiurrennet i Herringen.  

 

Virkningen for denne traséen resten av 

vinteren er samlet vurdert positiv. 

 

 

 

 

I store deler av Vefsn har foregående 

bygdemøter og initiativ til løyper vist at det i 

mange områder er forhold hvor løyper er 

kjærkomment velkommen av utøvere også av 

annet friluftsliv, da løypene åpner også for 

annen bruk av preparerte traséer. Dette 

gjelder både skigåere, folk til fots og 

hundekjørere. Det samme tilsier også 

erfaringer fra en betydelig del av løypenettet 

i Grane kommune. Administrasjonen ser at 

Fylkesmanenn er av en annen oppfatning, 

men er trygg på å ha funnet gode løsninger, 

hvor vi forventer godt samspill mellom ulike 

brukergrupper uten betydelige konflikter. 

 

 

 

 

 

 

Utredningene er gjort mer utfyllende på 

dette området. 
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utredning følger foreslått skuterløype 

ubrøytet bilvei som også skigåere bruker 

som anmarsj til toppturterrenget oppe i 

Lukttinden. Kommunen påpeker at dette er 

et konfliktområde i forhold til friluftsliv, 

men også at det kan tenkes at en betydelig 

andel av brukerne av området ser på løypa 

som positiv, da den vil gjøre innmarsjen 

enklere. 

 

Skuterløypa vil rent fysisk forenkle anmarsj 

til Lukttinden. Men samtidig mener vi at 

støy og andre forstyrrelser innebærer at de 

samlede konsekvensene for 

toppturaktiviteter og annet vinterfriluftsliv i 

området blir klart negativ. Opplevelsen av 

vinterfriluftsliv i området må forventes å bli 

klart forringet når skuterløypa går langs 

traséen som brukes til friluftsliv. Vi er 

skeptisk til om kommunen i tilstrekkelig 

grad tar særskilt hensyn til friluftsliv dersom 

denne løypa blir vedtatt. 

 

 

 

I kommunens utredning for dette området 

står det at man ikke berører registrerte 

naturverdier av stor verdi, med henvisning 

til Rovbase og Naturbase. 

 

Det forekommer hekking av kongeørn og 

hønsehauk … 

 

 

Hattelvas utløp i Ømmervatn er registrert 

som et deltaområde av viktig verdi. Deltaet 

er et viktig funksjonsområde for ender og 

gråhegre, samt rovfugl. I tillegg til noen 

rødlistearter er vanligere arter som 

kanadagås, orrfugl, lirype og fjellrype 

observert i lokaliteten. Videre er det et 

viktig hekkeområde for spurvefugler. Også 

Luktvatnet innehar viktige biotoper for en 

rekke fuglearter. En skuterløype i disse 

områdene kan være negativt med tanke på 

støy og forstyrrelse av fugl mot slutten av 

skutersesongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vil være negativt for friluftslivet at deler 

av området, primært under stille værforhold, 

vil være utsatt for støy. Det finnes også 

andre områder i kommunen hvor det ikke er 

støyutsatt, og heller ikke er samme omfang 

av menneskelig infrastruktur, som veg og 

kraftledninger. Det er derfor samlet ikke 

vurdert å være en stor negativ konsekvens at 

løype føres i utkanten av området, og at 

løypen kan beholdes da det ikke finnes 

mulighet for omlegging.  

 

 

 

 

Etter kommunens vurdering stemmer dette, 

men det må også ses i sammenheng med 

utredning nevnt under for å kunne tas 

stilling til den samlede vurderingen. 

 

Særskilte vurderinger er gjort i utredning 

unntatt offentlighet jfr. 

Miljøinformasjonslovens § 11. 

 

Deltaområdet er nærmere beskrevet i 

utredningen av området og konsekvenser 

vurdert opp mot bruken av løypa. 

Fugleartene er i hovedsak også omtal i 

supplering av den overordnede utredningen. 

Samlet vurdering er at løypeføringen har 

liten konsekvens for naturmangfold. 
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Videre prosess  
Vi har i vår uttalelse påpekt flere områder 

hvor vi mener løypeplanen bør endres. 

Videre mener vi at det for flere tema og 

områder ikke er gjort tilstrekkelig grundige 

utredninger og avveininger. Dette gjør det 

vanskelig for både oss og andre berørte 

parter, som eiere av nærliggende hytter og 

hus og brukere av berørte friluftsområder, å 

konkludere med hvor omfattende 

konsekvenser flere løyper kan forventes å få 

for andre hensyn som skal ivaretas. I sum 

mener vi omfanget av manglende 

utredninger tilsier at revidert plan med 

utfyllende utredninger må legges ut på nytt 

offentlig ettersyn. 

Dette er tatt til etteretning. De fleste 

endringer Fylkesmanenn har foreslått er 

imøtekommet, foruten noen unntak med 

begrunnelse. 

 

Sett i sammenheng med de endringer som er 

gjort som imøtekommer Fylkesmannens 

merknader, og vurdering gjort etter mer 

detaljerte utredninger anser ikke 

administrasjonen behov for ny høring av 

planen. Det har lokalt vært utstrakt 

mediadekning rundt prosessen, hvor 

oversiktskart og informasjon om hvor 

detaljerte kar har vært tilgjengelig har vært 

gjort rede for. Kommunens innbyggere har 

derfor hatt god mulighet til å ta stilling til 

innholdet og komme med sine merknader. 

 

 

 

 

 

 

 

Framdriftsplan 
     

Måned /         

Aktivitet 

OKT 

2017 

NOV 

2017 

SEP 

2018 

OKT 

2018 

NOV 

2018 

DES 

2018 

Melding om 

planstart 

      

Frist for 

innspill 

      

Utarbeiding av 

plan 

      

1. gangs 

behandling 

      

Offentlig 

ettersyn 

      

Merknads-

behandling 

      

2. gangs 

behandling 

      

Planvedtak       
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Tema som er vurdert 
Scooterløyper vurderes å ikke være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger. 

 

Det er likevel en del tema som skal vurderes jfr. forskrift om motorferdsel i utmark og på 

islagte vassdrag § 4a. Disse kriteriene er listet i tabellen under. Forskriften sier også at 

løypene ikke skal legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 

villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller 

kreve terrenginngrep.  I sentrale områder for kalving og flytting av rein skal løypene være 

stengt om våren etter 25. april. Reindrift er derfor også tatt med som tema. 

 

 

 

Støy og andre ulemper for friluftslivet 

Hensyn til friluftsliv er vurdert etter høringsuttalelser og kommunens friluftskartlegging. 

Miljødirektoratets veileder for støyvurdering er brukt som grunnlag. 

 

Naturmangfold 

Naturbase er lagt til grunn til grunn for de fleste tema. Artsdatabankens artskart er lagt til 

grunn for spillplasser for orre og storfugl. Løypeområder er også vurdert opp mot 

forvaltningsplan for rovvilt i Nordland og sjekket ut mot base for sensitive artsdata. Innspill 

fra grunneiere er også lagt til grunn der dette har vært relevant. Miljødirektoreates veileder 

for vurdering av naturmangfold er brukt som grunnlag. 

 

 

Bolig- og hytteområder 

Grunnkart og matrikkel er lagt til grunn. Forholdet til bebyggelse er vurdert både angående 

støy og for plassering av utfartspunkter. Miljødirektoratets veileder for støyvurdering er 

lagt er brukt. 

 

Landskap 

Løypens plassering i forhold til landskap er vurdert basert på kartdata og skjønn. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Vurdert opp mot kartlegginger i Askeladden. 

 

Sikkerheten for de som kjører og andre 

Fokus på skred, islagte vann og kryssinger av veger og skiløyper. Ett løypeforslag berører 

også regulert vann/vassdrag.  

Skredfare er vurdert basert på aktsomhetsområder for snøskred i NVE Atlas. Isforhold for 

regulert vann basert på data fra konsesjonshaver, og for øvrige vann på innspill fra 

grunneiere og skjønn. Faremomenter ved kryssing av veg og skiløyper er også vurdert på 

skjønn. 

 

Reindrift 

Reindriftskart er lagt til grunn. Det har vært dialog mellom kommunen og 

reindriftsnæringa, med ikke gjennomført eget dialogmøte som forutsatt ved oppstart. 
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Utredningsområder 
Opprinnelig ble forslagene fra oppstart delt inn i seks utredningsområder. Område Elsfjord-

Luktvatnet er tatt ut i sin helhet da det ikke har lyktes å få grunneieravtale med 

grunneiendommer i nøkkelposisjon for å få et gjennomgående løypenett i dette området. Det 

er også fjernt deler av løypene gjennom utredningene. Dette fremgår under kapittel for det 

enkelte område. 

 

Avgrensningen mellom områdene er forsøkt lagt slik at samme interesse eller konflikt ikke 

skal måtte utredes for flere områder. Mellom område 3 og 4 er det i større grad 

sammenhengende interesser mellom begge sider av Fustvatnet. Nordlige del av omåde 2 

inngår også naturlig i område 3, men grensen er trukket for å få felles utredning sammen med 

Grane kommune. 

 
 

Samlet utredning av foreslått løypenett 
Støy og andre ulemper for friluftslivet 

Det er i Miljødirektoratets støyveileder satt anbefalt minsteavstand på 450 meter til svært 

viktige og viktige friluftslivsområder, for å overholde en anbefalt grenseverdi på 40 dB. 

Gjennom hastighetsreduksjon til 20 km/t kan da avstanden reduseres til 175 meter. Det er som 

hovedregel ikke nødvendig med nærmere vurdering av støy der løypa er lagt utenfor dette.  

Derav er det heller ikke noe forbud mot å legge løyper innenfor eller nærmere, men da skal 

det gjøres særskilte vurderinger. Dersom området ligger nærmere eksisterende støykilder, som 

vei med betydelig trafikk, jernbane mv., så er det som utgangspunkt ikke krav om 

støyvurdering, så lenge avstand mellom støykilden og løypa ikke overskrider 30-50 meter. 

 

Samlet sett dekker forslaget til nytt løypenett store områder. Det meste av løypene går i 

områder hvor mennesket allerede har satt tydelige spor, primært langs eksisterende vegfar i 

terrenget. Der løypene går nært områder som brukes i friluftslivet er dette i hovedsak nært 

bebyggelse, der både bilveger og andre støykilder allerede har satt et støybilde i landskapet. 

 

Løypene er lagt innom flere bygdehus i området, og der også nært eksisterende skiløyper i 

områdene. Det er viktig å her understreke at løypeforslagene er behandlet av de forskjellige 

bygdelagene, og ønsket som et tilbud i bygdene. Ved større arrangement ved bygdehusene, 

der scootertrafikk vil være et forstyrrende element, vil det være aktuelt å stenge løypen i 

aktuelt område for nødvendig tidsrom. Dette kan eksempelvis være under Blåfjelldørjo på 

Toven, og Tiurrennet fra Herringen. 

 

Områdene hvor det er identifisert mulig konflikt mot friluftsliv er rundt Sjåmoen, rundt 

Lukttinen og ved Brurskanken turlags hytte Klubbfjelltjønna. Dette er alle områder som 

grunnet sin lokalisering fremstår som viktige deler av løypenettet for å bevare et 

sammenhengende løypenett både i Vefsn og mellom flere kommuner. Sjåmoen binder 

sammen de bynære utfartene i Marka, med resten av løypenettet i kommunen. Løypa mellom 

Hatten og Lukttinden har en viktig funksjon for å binde dette sammen med løypenettet i 

Hemnes kommune, mens løypa rundt Hjartfjellet en viktig rolle for å binde sammen med 

Hattfjelldal og Grane kommuner, samt videre innover Sverige. Nye foreslåtte løyper rundt 

Sjåmoen er tatt ut av forslaget av hensyn til friluftsliv. 
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Stille områder for vinterfriluftsliv 

Vefsn kommune er en kommune med mye utmark, hvorav flere områder for vinterfriluftsliv 

er særs godt skjermet for støy. Det vil derfor være nødvendig å ivareta noen av disse 

områdene gjennom å holde dem fri for scootertrafikk. Avstand på 450 meter til 

friluftslivsområder ikke er nok for å ivareta den absolutte stillheten. Områder aktuelt for dette 

må også være skjermet for støyeksponering fra bilveger og bebyggelse og anlegg. 

 

Øyfjellet et mye brukt område også vinterstid, men store deler av det bynære området vil miste 

sin verdi vinterstid gjennom planlagt vindkraftutbygging. Dette området er også innfallsport til 

Lomsdal-Visten nasjonalpark, som vil være bevart som et stort sammenhengende område for 

friluftsliv, også om vinteren, om enn fordelt over flere kommuner. 

 

Korgfjellet er også mye brukt om vinteren. Det går i dag scooterløype over fjellet langs trasé 

for gamle E6. Hele området sør for dette er som utgangspunkt fritt for motorisert ferdsel, men 

som hele Helgeland for øvrig kan det forekomme ferdsel i forbindelse med reindrift, befaring 

av kraftlinjer mv. Videre fra Korgfjellet har en også sammenhengende, støyskjermede 

områder i et belte med over 30 km lengde og 5-10 km bredde, helt sør til Bruskanken.  

 

Reinfjellet står også som et større og stille område. Deler av området har imidlertid noen 

begrensninger for overnatting mv gjennom klausuleringsbestemmelser i nedslagsfeltet til 

Langvatnet, som er drikkevannskilde for Mosjøen og store deler av Vefsn. 

 

Stillheten kan også oppleves i Toven, men der vil de lavere delene være noe eksponert fra 

støy fra jernbanen, eventuelt også Fv 78 ved sørøstlig vindretning. Det planlegges også 

scooterløyper i Leirfjord, hvor ett av forslagene også vil kunne støyeksponere deler av Toven. 

De lavere delene vil også være støyeksponert av foreslått løype i Vefsn. 

 

Tilrettelagte områder med preparerte skiløyper som ikke berøres av planlagt løypenett for 

snøscooter finnes både på Kjærstad og i Drevvatnet. Ollmoen er nærmeste skiløype til 

Mosøen, og vil heller ikke få løyper i nærheten av seg, men nært nok til at trafikk vil kunne 

høres i deler av området. Denne løypa ligger også i nærheten av E6, og andre betydelig 

trafikkerte veger, slik at scooterløypene der heller ikke kan sies å påvirke støybildet. 

 

I tillegg har vi nærturområdene som omkranser kommunesenteret Mosjøen, hvor mange har et 

godt støybilde. Ingen av byens nærturområder berøres av scooterløyper. Tilgangen på 

nærturområder i bygdene er også god. Noen av disse vil komme i kontakt med scooterløper, 

men dette er primært der løyper ligger langs eksisterende støykilder, som veg og jernbane. 

 

Naturmangfold 

Det ikke registrert områder hvor løypen vil være til betydelig konsekvens for planteliv. Dette 

forutsetter god kommunikasjonen med grunneiere og andre som ferdes i og rundt løypenettet 

er god, slik at løypene stenges ved sviktende snøforhold. 

 

Langs Herringbotnet naturreservat vil dagens godkjente løype kunne være til sjenanse for 

fuglelivet mot slutten av sesongen. Ny løype rundt Hjartfjellet vil kunne ta over trafikken for 

denne delen av sesongen. Normalt vil dette være sammenfallende med sviktende snøforhold 

langs reservatet, som uansett alene fører til at løypen ville måtte stenge. 
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Løypene er sjekket opp mot spillplasser for storfugl og orrfugl gjennom artskart.no. Denne 

baser er imidlertid ikke komplett. Dersom det gjennom høring dukker opp informasjon som 

skaper konflikt mot dette må vi vurdere nærmere om løype kan legges om eller tas ut. Det er 

allerede gjort noen justeringer for å legge trasé bort ifra områder kjent som gode 

vinterområder for skogsfugl. 

 

I enkelte områder er det om vinteren betydelige ansamlinger av vilt, særlig elg. Disse 

områdene er i stor grad unngått i planleggingen. Kjøringen vil påvirke dyrelivet i noen grad, 

men ikke i betydelig større grad enn tilsvarende trafikk av folk på ski eller til fots også skaper. 

Gjennom å etablere løyper kanaliseres en del av ferdselen til området i og rundt løypene, slik 

at større del av omkringliggende område får mer ro. Scootere i bevegelse forstyrrer også 

mindre enn en stans med menneskelig aktivitet over tid. Det vil derfor også bli skiltet med 

rasteforbud i de områder hvor dette vurderes nødvendig for å verne om viltet. 

 

Løypene er ikke lagt i nærhet av kjente yngleplasser for store rovdyr. Det er imidlertid kjent at 

størstedelen av kommunen brukes av gaupe, og av og til bjørn. I fjellområdene finnes også en 

del jerv. Alle løypene går innenfor områder som i forvaltningsplan for rovilt i Nordland 

(2011) er prioritert som beiteområder og ikke som oppvekstområde for store rovdyr. Planen er 

under revisjon og høringsforslgatet hadde en annen type inndeling. Også etter denne 

inndelingen er løypene utenfor områder for jerv og bjørn, mens gaupe skal være sprett over 

hele fylket, og kan derfor ikke unngås.  

 

 

Særskilt vurdering av konsekvenser for fulgeliv i berørte våtmarksområder 

Fylkesmannen har reagert på at vi primært har sett på næringssøk på fugler i våtmark. 

Løypene er bevisst lagt i de områder hvor vi erfaringsmessig vet det er stabile isforhold, og 

lite problematikk med råker gjennom vinteren. Områdene vil derfor være lite attraktive for 

fugl som trekker nordover eller inn fra kysten mot slutten av sesongen, enten for å hekke i 

området, eller som hvilestopp på tur enda lengre nordover. 

 

Artene det er uttrykket bekymring for er beskrevet med trekk-, nærings- og hekkebiologi 

under (rødlistestatus bak artsnavn). Felles for disse artene er at de vil oppholde seg i området 

hvor det er tilgang på åpent vann, eller bar bakke. De som hekker i berørte områder må derfor 

vurderes å gå i gang med hekking i seneste delen av beskrevet hekkeperiode. Dersom isen 

sprekker opp og det dannes råker før sesongen er over, vil også løyper i de aktuelle områdene 

måtte være stengt av hensyn til sikkerheten til førerne. Konflikt mot de nevnte fugleartene 

oppfattes derfor å være meget lav, da de forhold som må være tilstede for at området for 

fuglene skal fremstå som attraktivt, ikke er forenelig med å holde ei åpen scooterløype med 

sikkerhet ivaretatt, selv om det fortsatt måtte være innenfor løypeperioden. 

 

Fiskemåke (Nær truet): 

Overvintrer langs kysten, hekker mai-juni. Næringssøk i vann eller på bar bakke.  

 

Hettemåke (Sårbar): 

Hovedsakelig trekkfugl med hekkeperiode fra april-mai. Hekker spredt eller i kolonier på 

bakken, oftest i vannkanten. Den hekker både ved ferskvann, brakkvann og saltvann. 

Hettemåken lever om sommeren mest av insekter og meitemark, men tar også en del avfall. 

Om vinteren tar den trolig marine børsteormer og krepsdyr som den finner i fjæresonen. Dens 

tilknytning til våtmarksområder vil derfor i hovedsak være etter isgang og snøsmelting. 
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Makrellterne (Sterkt truet): 

Makrellterna er kolonihekker, som hekker på sandstrender, på holmer og skjær eller på tuer i 

myrlandskap. Eggene legges normalt i juni. Makrellterna lever av småfisk, planktoniske 

krepsdyr og insekter, altså næringssøk i og ved vann og våtmark. 

 

Smålom (Livskraftig): 

Hekker i vannkanter, mai-august. Næringssøk i vann. Kan overvintre, men vil da være 

avhengig av områder med åpent vann for å finne mat.  

 

Storlom (Livskraftig): 

I våre områder utelukkende trekkfugl, men noen individer kan overvintre på kysten. De 

kommer tilbake i april-mai, men trekker ikke inn til hekkeplassene før disse er isfrie. Hekker i 

vannkanten, i groper på bakken, evt med tynt vegetasjonsdekke. Dietten er vesentlig fisk, men 

kan også ta muslinger, krepsdyr og ormer. Fugler som hekker nær kysten, kan oppsøke sjøen 

og fiske der.  

 

Sandlo (Livskraftig): 

Utpreget trekkfugl som kommer tilbake mars-april. Hekker på bakken, altså ikke konflikt mot 

snødekt mark. Næringssøk på bakken, de individene som da bruker våtmarksområder, søker 

da mat primært i vannkanten, på tørrlagt grunn. 

 

Rødstilk (Livskraftig): 

Utpreget trekkfugl som returnerer, april-mai. Noen overvinter i Norge, men disse antas å være 

islandske hekkefugler. Data på hekketid i Norge er vanskelig å finne, men må nødvendigvis 

være etter at de ha returnert. Hekker på bakken. Næringssøk i og ved vann og våtmark. 

 

Gluttsnipe (Livskraftig): 

Trekkfugl som kommer tilbake fra slutten av april, men trekktopp i begynnelsen av mai. Den 

er hovedsakelig knyttet til myrområder i høyereliggende strøk, noen ganger i mer tørre 

områder. Hekker i grunne groper på bakken. Smådyr som lever i eller ved vann utgjør 

næringen. 

 

Stjertand (sårbar): 

Trekkfugl som kommer tilbake i april-mai. Stjertanda foretrekker grunne, næringsrike vann 

med gress, takrør og sivvegetasjon, grunne sakteflytend elver og myrdammer. Den hekker 

oftest i områder med lavvokst skog, gjerne i vierbeltet, dessuten i mer åpent kystlandskap med 

fuktige strandenger. Føden domineres av frø og vannplanter, men den (spesielt hunnen) tar 

også en del animalsk føde, først og fremst fjærmygg. 

 

Horndykker (Sårbar): 

Horndykkeren overvintrer i skjermete, grunne områder i skjærgården. Arten hekker i vann 

med rik bunnvegetasjon, og med rik mattilgang av vanninsekter og småfisk. Reiret plasseres 

som hos andre dykkere flytende i sivet. Næringssøk på bunnen og i vannmassene. 

 

Vipe (sterkt truet): 

Primært trekkfugl, mens noen individer kan overvintre kystnært. Kommer tilbake til Norge fra 

februar. Hekkeperiode fra sent i mars til tidlig juni, hvorav senest nord og øst i landet. Er en 

vadefugl som i opprinnelig har tilhold i våtmarksområder, men er i dag mest vanlig å se i 

kulturlandskapet. Insekter, meitemark og diverse bløtdyr utgjør hovednæringen. 
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Småspove (Livskraftig): 

Trekkfugl, kommer tilbake fra april. Hekker hovedsaklig ved høyereliggende heier og myrer, 

men også ved kysten visse plasser. Kosten består av like deler animalsk og vegetabilsk føde. 

 

 

Særskilt vurdering av konsekvenser for rovfugler 

Jaktfalk: 

Kommunen har ikke innsyn i at det fins hekkelokaliteter i noen berørte områder. Det er heller 

ikke å finne observasjoner i åpne databaser. 

 

Fjellvåk: 

Det er ikke registrert konflikt mot hekkeplasser, men det finnes noen kartfestede 

observasjoner ved enkelte løyper. Fjellvåk observeres jevnlig i de aller fleste områdene i 

kommunen, mens et fåtall av disse er kartfestet. Det er derfor svært vanskelig å ta hensyn til 

enkeltobservasjoner i databasene, utover hekkelokaliteter. Løypene er derfor vurdert å ikke gi 

betydelige konsekvenser for fjellvåk. 

 

Kongeørn: 

Arten er jevnlig observert spredt på mange steder i kommunen. Konkrete vurderinger opp mot 

en lokalitet er gjort og funnet å være forenelig med foreslått løypeføring. Utredningen av dette 

er unntatt offentlighet jfr. Naturmangfoldloven og Miljødirektoratets retningslinjer om 

sensitive artsdata. 

 

Hønsehauk: 

Like som med fjellvåk er også hønsehauk registrert jevnlig i de fleste områder av kommunen, 

men kun et fåtall av observasjonene er registrert. Det er derfor vanskelig å ta hensyn til 

enkeltobservasjoner, men det er tatt hensyn til kartlagte hekkelokaliteter. Kun ett sted er det 

lagt løype innenfor eller i nærhet av anbefalt varsomhetsradius, etter nærmere vurdering. 

Denne utredningen er unntatt offentlighet jfr. Naturmangfoldloven og Miljødirektoratets 

retningslinjer om sensitive artsdata. 

 

Havørn: 

Ingen av løypene er ført i nærhet med observasjoner av havørn. 

 

Bolig- og hytteområder 

Minsteavstand til bolighus og hytter er i Miljødirektoratets støyveileder satt til 60 meter for å 

overholde anbefalt grenseverdi på 60 dB. På samme måte som for friluftslivsområder er det i 

utgangspunktet kun der man skal gå nærmere enn den anbefalte grensen at det kreves 

vurderinger, og heller ikke nært allerede etablerte støykilder. 

 

Løypene går i hovedsak et godt stykke unna bebyggelse. Det er noen steder løype går 

nærmere bebyggelse enn de anbefalte 60 meter. Det kom ved høring av forslaget ikke 

merknader fra noen av beboerne. Den enkelte hus- og hytteeier var imidlertid ikke tilskrevet 

under høringen, slik at det kan tenkes at enkelte ikke har fått god nok mulighet til å ta stilling 

til forsalget. De eiendommer med bolig, hytte eller annen støyfølsom bebyggelse som ligger 

enten innenfor 60 meters sone fra løypa, eller like inntil er nå listet opp i eget vedlegg. En 

betydelig andel av disse er likevel allerede særskilt tilskrevet i forbindelse med prosessen 

rundt grunneieravtaler. Alle eiere på lista vil bli tilskrevet ved vedtak av løypene. De vil da 

kunne påklage vedtaket, og kommunen vil se på enten avbøtende tiltak eller fjerne løypen. 
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Avbøtende tiltak vil i hovedsak være justering av løypetrase der dette er mulig innenfor 

mulighetsrom utredning. 

 

Før sluttbehandling av planen er hastighet er redusert til 20 km/t i de områder løype går nært 

hus som et generelt avbøtende tiltak. 

 

Landskap 

Løypene følger i hovedsak eksisterende vegfar i terrenget, eller i bygdene også en god del 

langs dyrket mark. I områder der de ligger i åpent og eller fjellterreng er de tilstrebet lagt 

skjermet for innsyn fra omkringliggende områder, men tilpasninger for å unngå problematikk 

med fokksnø. Løypene vil derfor også gi lite lysforurensing i landskapsbildet. 

 

Løypene er ikke vurdert å være i konflikt med bestemmelsene rundt de vernete vassdragene 

Drevja og Fusta. Det er ikke åpnet for terrenginngrep, og den utstrakte bruken av eksisterende 

vegfar gjør også at behovet for skogrydding i kantsoner til vassdrag er på et minimum. 

Traséene er lagt i samråd med grunneierne, slik at de av dem også skal kunne brukes ved 

hogst, samling av beitedyr eller annen drift på eiendommene. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen av løypene er vurdert å være i konflikt med kulturminner. Det eneste stedet løypene er i 

en viss grad av berøring med kjente kulturminner er ved Gulljorda, hvor løype er lagt innenfor 

sikringssone rundt fredet kulturminne. Løypa ligger der på grunn som om sommeren brukes 

som golfbane, og ferdsel på snø vurderes derfor ikke å være til fare for kulturminnet.  

 

Sikkerheten for de som kjører og andre 

De primære faremomentene for de som kjører, herunder også passasjerer, er snøskred, 

kryssing av islagt vann og kryssing av bilveg. Krysning av jernbane foregår utelukkende 

planfritt, og skal ikke være forbundet med fare. For andre menes da folk som ellers ferdes 

eller oppholder seg rundt løypenettet.  

Snøskred 
Som hovedregel er alle løyper lagt utenfor skredfarlig terreng. Det er imidlertid noen løyper 

som er innom utløpsområde for skred. Dette er kun gjort på steder der det ikke er et mulig 

alternativ å legge løypa utenfor, og forekomst av skred erfaringsmessig enten ikke har 

forekommet eller forekommet sjelden. Det vil uansett være fokus på disse områdene, og 

løyper i skredutsatte områder vil stenges når den generelle faregraden for skred øker. Ved 

ekstrem fare vil alle løyper være stengt. For løypa fra Herringbotnet over til Grane og 

Hattfjelldal er det også gjort avtale med Vefsn Røde kors om jevnlige skredvurderinger i 

utsatt område. Lignende avtale med skredkyndig personell bør komme på plass for løype i 

Hundåla åpnes. Det vil også være forbud mot rasting i slike skredutsatte områder. 

 

Det er ikke lagt løyper i områder kartlagt som utløsningsrområde for snøskred. Løypene skal 

derfor ikke gi økt fare for snøskred utover den faren som uansett er i aktuelle områder, 

forutsatt at de stenges ved ekstrem generell faregrad i området. 

 

Islagt vann 

Kryssing av islagt vann er alltid et faremoment. Løypene er tilstrebet lagt til områder en 

kjenner til isforholdene bruker være gode, bort i fra områder det normalt kan være åpne råker. 

Tykkelse på isen vil også bli kontrollert før det åpnes løyper over islagt vann. Dersom det 

gjennom sesongen kommer betydelige mengder overvann på isen vil løype bli stengt. 
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Der løyper krysser elv vil det normalt kunne være mer ustabil is. Dette er lagt til områder hvor 

elveløpet er så grunt og vannstrømmen så rolig at konsekvensene er minimale dersom man 

skulle gå gjennom isen. 

 

 

 

Kryssing av veg og områder med andre brukere 

For andre enn de som kjører vil den primære faren være knyttet til påkjørsler. Særlig i 

forbindelse med krysning av bilveg vil dette også være et faremoment for de som ferdes på 

scooter. Langs veg, ved skilløyper og andre slike steder det er mye folk som ferdes til fots vil 

hastigheten i scooterløpene være redusert. Det vil også bli skiltet stopplikt før kryssing av alle 

trafikkerte veger eller preparerte skiløyper. 

 

Løypeforslag vurdert usikre 

Løypeforslag mellom Straum og Forsmo i Drevja er tatt ut av planen med hensyn til 

sikkerhet. Forslaget lag opp til å krysse bru og kjøre langs bilveg i en uoversiktlig 

jernbaneundergang, attpåtil med stigning på vegen. 

 

I Hundåla er var det foreslått løype langs anleggsveg opptil Hundålvatnet og videre opp til 

Langvatnet. Kommunen var skeptisk til særlig løypa ut på Langvatnet da forslaget ble sendt 

på høring. Etter høring har kommunen besluttet at løypeområdet tas ut, da omfang og kostand 

knyttet til kontinuerlig skredvurdering langs anleggsvegen vil være for stort i forhold til 

inntektspotensialet til løypa. 

 

 

Reindrift 

Store deler av løypeområdet er innenfor høstvinter og vårbeiteområder for rein. Det er også et 

betydelig antall flyttleier i områdene. Løypene er ikke lagt i vinterbeiteområder. 

Næringstilgangen i høstvinterbeiteområder vil normalt være så dårlig at dyrene er flyttet ut av 

disse områdene når snøforholdene er så gode at scooterløype kan åpnes, slik at det opp mot 

disse skal være liten konflikt. I vårbeiteområder, og da særlig i kalvingsområder, vil det være 

en mer direkte konflikt opp mot scooterløyper. Bruken av områdene vil variere noe fra år til 

år, slik at det kan være uproblematisk å ha løype et sted ett år, mens at den må være stengt 

senere del av sesongen andre år. Det samme gjelder også for flyttleiene, hvor mulig konflikt 

vil være i de periodene flyttinga pågår, mens liten resten av sesongen.  

 

Det er lagt opp til løpende dialog med beitedistriktene. Bestemmelsene for scooterløper i 

Vefsn gir beitedistriktene rett til å kreve stengt de deler av løypenettet som til enhver tid måtte 

være til hinder for deres utøvelse av reindrifta. Scooterløyper i Vefsn vurderes derfor på 

generell basis å være i liten konflikt med reindrift.  

 

Tilpasninger av løypenettet 

Etter vedtak av løypekartet vil det kunne bli vurdert mindre justeringer av løypenettet basert 

på de faktiske forhold i terrenget. Det forutsettes at justeringene ikke er så store at de vil 

utløse nye faktorer i utredningene av den enkelte trase. Skulle det komme behov for endringer 

av slik størrelse at dette krever ny utredning vil aktuell trasé bli tatt ut av kartet og lagt på vent 

til neste revisjon av løypenettet. 
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Løypeområde 1 – Hundåla (tatt ut av forslaget) 

Tema som er vurdert: Beskrivelse og vurdering: Innhentet informasjon hos: 

Støy og andre ulemper for 

friluftslivet 
 

 

     

Løypetraseen ligger langs 

utgangspunkt for de registrert 

svært viktige 

friluftsområdene Vesterfjella 

og Hundålvatnet (registrert 

som utfartspunkt til 

Lomsdal-Visten). Områdene 

er derfor ikke direkte berørt, 

og løypen kan gi enklere 

adkomst til disse områdene 

vinterstid. 

 

Delen fra Hundålvatnet til 

Langvatnet berører registeret 

friluftsområde, men som ikke 

er gitt stor verdi. Området 

brukes primært sommerstid 

når anleggsvegen opp til 

Hundålvassdammen er åpen. 

Om vinteren primært av 

hytteeiere i området. 

 

Naturbase, turkart Helgeland 

Naturmangfold Løypen berører ikke 

registrerte naturverdier. Den 

ligger i sin helhet på vei eller 

i nærhet av regulerte 

vassdrag. 

 

Naturbase 

Bolig- og hytteområder Det ligger flere hytter i 

området rundt 

Hundålvassdammen. Ved 

vinterbruk er i dag stor grad 

adkomst til disse 

dispensasjonsbasert 

scootertransport. Det 

vurderes derfor å være liten 

konflikt. 

 

Grunnkart og gitte løyver til 

motorferdsel. 

Landskap Hoveddelen av løypa går 

langs ikke vinterbrøytet veg, 

hvor det i dag er utstrakt 

scootertrafikk. Resterende 

går langs trase hvor det 

allerede er betydelige 

inngrep relatert til 

kraftutbygging. 

Naturbase 

Egne observasjoner 
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Kulturminner og 

kulturmiljø 

Ingen registrerte 

kulturminner eller 

kulturmiljø i nærhet av 

løypetraseén. 

 

Naturbase 

Askeladden 

 

Sikkerheten for de som 

kjører og andre 

Deler av traséen opp til 

Hundålvassdammen er 

eksponert for skredfare. 

SWECO har utarbeidet en 

rapport på oppdrag for 

Helgeland Kraft. Denne 

rapporten løfter fram to 

områder med middels, og ett 

område med stor skredfare. 

Anbefalte tiltak for å bruke 

anleggsveien for HKs bruk 

av vegen vinterstid er 

vurderinger av skredfaglig 

personell og stenging ved 

skredvarsel med høy 

faregrad. 

 

Endepunktet av løypa går ut 

på regulert vatn. Åpning av 

løype krever at isforhold 

godkjennes. 

 

Skredfaredata fra NVE 

Reindrift Området er innefor vårbeite 

for rein. Traséen er i helhet 

berørt av flyttleier. 

Bestemmelser sikrer at hele 

eller deler av løype skal 

stenges etter behov etter 

avtale med 

reinbeitedistriktet. 

 

Reindriftskart 

 

Samlet vurdering for løypeområde 1 – Hundåla 

Denne løypa er valgt tatt ut av løypenettet som fremmes til sluttbehandling. Dette begrunnes 

med at kostnad knyttet til oppfølging av skredfare i området vil være for stor i forhold til 

inntjeningspotensialet denne løypa har, så lenge størstedelen av kommunens innbyggere vil 

måtte være avhengig av ferge for å komme til området. 

 

Området er av Vefsnfjorden avskåret fra størstedelen av kommunen. Andelen fastboende i 

området er meget liten, og de potensielle brukerne vil derfor i hovedsak være hytteeiere i 

området som i dag allerede kjører på dispensasjon frem til hyttene. I tillegg kjøres det jevnlig 

scooter i området for inspeksjon av anlegg i forbindelse med regulerte vannmagasin. Det er 

derfor vurdert at å åpne løype for rekreasjonskjøring i dette området vil føre til liten økning i 

motorferdsel i området sett i forhold til den ferdselen som er der allerede. 
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Løypeområde 2 – Hjartfjellet 

Tema som er 

vurdert: 

Beskrivelse og vurdering: Innhentet 

informasjon hos: 

Støy og andre 

ulemper for 

friluftslivet 
 

 

  

   

Løypene går i hovedsak store fjellområder som 

er kartlagt som svært viktige friluftslivsområder. 

I Grane kommune er tilstøtende område verdsatt 

viktig. Disse registreringene er svært grove, og 

skiller heller ikke mellom bruk sommer og 

vinter. Største delen av bruken er i 

sommerhalvåret, men det er noen områder som 

er mye brukt i vinterhalvåret. 

 

Løypen går parallelt med turløype til 

Kalvmonessetra. I helhet er avstanden god, ca 

700-800 meter. Det er imidlertid et strekk på ca 

en km, hvor trasé for ski og scooterløype går ca 

250 meter fra hverandre. Her følger skiløypa 

sommerbilveg, mens scooterløype er dratt ut i 

terrenget for å være til mindre sjenanse for 

skiløypa.  

 

I samme område krysser løypen trasé for 

tiurrennet. Konflikt opp mot dette kan løses 

gjennom å stenge løypa tidsrommet rennet 

foregår. Dette er allerede etablert praksis for 

eksisterende løyper i området, og har der fungert 

meget godt. 

 

Videre fortsetter løypa opp til Holmvatnet. Ved 

høring hadde forslaget ei løype som tok en 

rundtur på isen etter ønske fra private grunneiere 

som ønsket å legge til rette for fiske. Denne 

sløyfa er imidlertid fjernet. 

 

Ved sørenden av Klubbfjelltjønna har Statskog 

ei hytte, som leies og driftes som åpen hytte av 

Brurskanken turlag. Løypa passerer på det 

nærmeste over 500 meter unna hytta. Fra tjønna 

og nordover mot Herringbotnet er scootertrasé 

imidlertid i større grad sammenfallende med 

hvor skigåere normalt går inn til hytta. Deler av 

innfarten går langs veg som allerede er del av 

godkjent scooterløype, og ellers i stor grad langs 

kraftledningstrasé. Det er også gitt dispensasjon 

for transport av gods og tilsyn av ei anna hytte i 

området. Ferdsel på ski går derfor allerede i dag i 

scooterspor store deler av vinteren, og 

scootertrafikk kan ikke anses som noe nytt 

element i området. En må imidlertid kunne vente 

en økning i trafikken gjennom området med 

Naturbase 

Turkart Helgeland 

Kommunens egne 

erfaringer 

Grane kommune 
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denne utvidelsen, og sjansen for å møte på støy 

fra scooterkjøring mens man er ute på ski vil 

øke. Det vurderes derfor som en liten negativ 

konsekvens.   

 

Naturmangfold Område ved Holmvatnet er registrert som 

inngrepsfritt område. Det er imidlertid bygget 

skogsbilveg et stykke inn i dette området, samt at 

der ligger flere hytter. Staking av scooterløype er 

uansett ikke å anse som et varig inngrep i 

landskapet. 

 

Holmvatnet er registrert som viktig område for 

arter at særlig stor forvaltningsinteresse. Dette 

dreier seg om trekkfugler som har næringssøk på 

vannet, og dette anses derfor ikke å være i 

konflikt med scooterløype på islagt vann. 

Utdypet i overordnet utredning av tema. 

 

I området mellom Klubbfjelltjønna og 

Herringbotnet er det også registrert flere 

interessepunkter. Dette er til planter som ikke 

anses som sårbare med snødekke på bakken. 

 

Herringbotnmyra naturreservat ligger i dette 

området. Det nye løypeforslaget ligger over en 

km vest for, mens dagens vedtatte løype følger 

langs grensen øst for på reservatet. Dette er et 

område hvor som primært har landskapsvern, 

som ikke berøres av scooterløype utenfor 

reservatet på snødekt mark. Det er likevel et 

viktig område for flere fuglearter, men da 

primært vår og sommer. Det vil derfor være liten 

konflikt tidlig i sesongen, men det kan være 

konflikter siste del av sesongen, dersom isen går 

på elv og tjern mens der er snødekke for å holde 

løype åpen. Erfaringsmessig vil da også 

snøforholdene i området være dårlige, med bare 

rabber, slik at løypa uansett ville måtte stenges. 

Siden løypa flere steder ligger svært nært 

grensen til reservatet legges det også inn 

rasteforbud i området som avbøtende tiltak for 

naturmangfold.  

 

 

Naturbase 

Bolig- og 

hytteområder 

Mesteparten av bebyggelsen langs løypa er ved 

parkering på Steffaremma, samt der løypa går 

gjennom bebyggelse i Herringbotnet.  

 

Grunnkart 
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Dette er også med i løype som allerede er 

godkjent. Det har ikke vært klager på dette, og 

forholdet vurderes derfor å være avklart. Det er 

også flere hytter i området rundt Holmvatnet. 

Disse passeres med så stor avstand at det ikke vil 

være konflikt. 

 

Landskap Løypa gå i hovedsak i høydelaget som danner 

skoggrensen i området. Dette er et fjellandskap, 

med innslag av glissen bjørkeskog og noen 

kortere strekk granskog og en del sanufjell. 

Løypa følger terrenget slik at den skal gi minst 

mulig forstyrrelse av landskapsbildet. 

 

 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Foruten bygninger i bruk er det ikke registrert 

kulturminner i området. 

 

Naturbase 

 

Sikkerheten for 

de som kjører og 

andre 

Vest for Brurskanken passerer løypa gjennom et 

større område som er kartlagt utløpsområde for 

snøskred. Dagens godkjente løype går også 

gjennom dette området. Vefsn kommune har 

avtale med Vefsn røde kors som kontrollerer 

snøforhold i området flere ganger i løpet av 

vinteren. Løypa stenges dersom kontrollene 

tilsier at der er skredfare i området, og holdes da 

steng frem til ny kontroll. Løypene stenges også 

når det går ut generelt varsel om skredfare for 

regionen. Sikkerheten vurderes derfor ivaretatt i 

dette området. Dette systemet har funger meget 

godt frem til nå. 

 

Løypa passerer også offentlig og privat veg flere 

steder. Her vil det være redusert hastighet, og 

scootertrafikken har vikeplikt for trafikk på 

vegen. 

 

Skredfaredata fra 

NVE 

Grunnkart 

Vefsn røde kors. 

Reindrift Nordlige del av området er høstvinterbeite, som i 

hovedsak vil være avsluttet når snøforholdene er 

gode nok til at løyper kan prepareres. 

 

Sørlige del er vårbeite, hvorav området rundt 

Hjartfjellet også er kalvingsland. Gjennom dette 

området er det også ei løype som er godkjent i 

dag, og løypa stenges når dette vurderes 

nødvendig av hensyn til rein. Ordningen har 

fungert tidligere sesonger, så dette vurderes som 

uproblematisk. Gjennom å åpne for to alternative 

traséer på hver side av Hjartfjellet er det større 

rom for å tilpasse ferdsel i området av med 

hensyn til reindrift. 

Reindriftskart. 
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Samlet vurdering for område Hjartfjellet 

Mulighet for å ha ei løype gjennom dette området er veldig viktig for å ivareta sammenhengen 

i et interkommunalt løypenett. Denne løypa binder sammen Vefsn med løypenett i Hattfjelldal 

og Grane kommuner, videre også det Svenske løypenettet. 

 

I dette området er allerede godkjent ei gjennomgående løype, slik at det rundt Hjartfjellet nå 

legges opp til to godkjente løyper. Den eksisterende ligger langs kanten av Herringbotnet 

naturreservat, og i et landskap med rabber hvor vinden blåser bort veldig mye av snøen. Dette 

har ført til at løypa har måttet stenges i perioder grunnet dårlige snøforhold. 

 

Ny løype er lagt i områder hvor det normalt er meget gode snøforhold, slik at det skal være 

enklere å ha kontroll på at det ikke forekommer barmarkskjøring i åpne løyper. Den er også 

dratt betydelig lengre vekk fra naturreservatet, men er ansett å være i noe større konflikt opp 

mot friluftsliv. 

 

Vefsn kommune ønsker å ha begge løypene godkjent, men at løypene ikke skal være åpne 

samtidig. Ved gode snøforhold kan dagens eksisterende løype brukes, og friluftslivet skånes 

for scootertrafikk. Konflikten opp mot dyreliv i naturreservatet vil også være mindre enn sent 

i sesongen. På vårparten vil rabbene langs naturreservatet ha veldig dårlige snøforhold, 

samtidig begynner også aktiviteten på dyreliv i naturreservatet å bli mer følsom for 

forstyrring. Da vil det være av stor verdi å kunne bruke alternativ trasé. 

 

Ved høring av forslaget var det lagt opp til at i perioder hvor dagens trasé skal være åpen 

skulle ny løype kunne være åpen frem til kommunegrense mot Grane over Holmvatnet, for å 

benyttes som adkomst til hytter og isfiske i dette området. Etter høring er det imidlertid 

bestemt å ta ut sløyfa på vatnet, slik at løypa nå kun krysser over isen. Dette er gjort av 

hensyn til både naturmangfold, friluftsliv og reindrift. Forskrift er endret slik at det nå ikke vil 

være mulig å åpne begge løypene i hverken del eller helhet samtidig. Ved slike snøforhold at 

begge løyper kan brukes vil valg av løype bli gjort etter samlet vurdering i samråd med 

reindriftsutøverne i området. 

 

Særskilte vurderinger for Grane kommune 

Den enkelte kommune er selv vedtaksmyndighet for de deler av løypa som går gjennom egen 

kommune. Vefsn har her stått for saksutredningen på vegne av Grane, da det er best å se på 

hele løypa i et samlet perspektiv. 

 

Den godkjente løypa går gjennom Grane kommune for å gi videre adkomst til løyper i 

Hattfjelldal. Ny trasé går også gjennom Grane med ytterligere ca 3,5 km løype, før den møter 

dagens trasé inne i Vefsn. Delen av den godkjente løypa som ligger i Grane vil måtte være 

åpen for å gi gjennomfart vilkårlig av om dagens løype eller nytt alternativ rundt Hjartfjellet 

skal være åpen.  

 

Området som ligger i Grane kommune er lite brukt av friluftsliv foruten innfart via områder 

som ligger i Vefsn kommune. Det er heller ikke registret konflikter opp mot naturmangfold. 

Grane kommune har parallell behandling av sine endringer i løypenettet. 
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Løypeområde 3 – Marka – Herringen 

Tema som er 

vurdert: 

Beskrivelse og vurdering: Innhentet 

informasjon hos: 

Støy og andre 

ulemper for 

friluftslivet 
 

 

  

   

Løypene er planlagt gjennom flere områder 

kartlagt som viktig og svært viktige områder. 

Kartleggingen er meget grov, og bruken i 

hovedsak på barmark, men med noen unntak:  

 

Sjåmoen med omrkingliggende områder er det 

største utfartssted for skigåing i preparerte løyper 

i kommunen, samt arena for Mosjøen IL ski. 

Området har også turløyper, som i tillegg 

fungerer som utfartsport for turer videre innover 

upreparerte områder. Der er også løype for 

hundekjøring i området. 

 

Her vil det være mulighet for konflikter i og med 

at mange av områdets brukere er prinsipielt imot 

fornøyelseskjøring med snøscooter. Ved høring i 

2018 var det med ei løype hvor et kort strekk 

gikk langs skianlegget, men som ble fjernet før 

sluttbehandling.  Ny trasé som foreslås i 2021 er 

trukket noe bort fra anlegget, og går på 

dyrkamark, med et skogholt som buffer imellom 

der den er mest i nærføring med skianlegget.  

 

Også ny trase vil måtte krysses 

turløype/adkomstløpe mellom caravanplass og 

lysløype. Dette er i et område hvor skiløype går 

på/langs inn innmark, omgitt av bebyggelse, 

kraftledninger og offentlig bilveg, slik at løypas 

verdi som utmarksområde er liten i dette 

området. Scootertrafikken vil ha vikeplikt for 

skiløpa, så sikkerheten vil være ivaretatt. 

 

Det legges også opp til to nye parkeringer med 

tilknyttende løyper i dette området for å avlaste 

parkering ved reingjerdet. Dette fra parkering 

ved boligområde i Kjemsåsen og fra 

caravanplassen. Førstnevnte vil være 

sammenfallende med hundekjøreløypa siste 

strekket ved reingjerdet. Det vil være del av 

instruksen til løypemannskapet at det i dette 

området skal tråkkes bredt nok til at alle 

brukergrupper skal kunne møtes på en god og 

trygg måte. 

 

Lysløypa ved Herringen bygdehus brukes 

primært av folk i nærområdet, og forslag om 

scooterløype er fremmet i samarbeid med 

Naturbase 

 

Turkart Helgeland 

 

Kommunens egne 

erfaringer 
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bygdelaget. Fra bygdehuset går også turløyper 

som henger sammen med nettet på Sjåmoen. 

 

Det er også traséer for flere turrenn i disse 

områdene, men det tas forbehold om at 

scooterløypene i området holdes stengt mens 

disse rennene avvikles. 

 

Reinfjellet er også brukt som turmål, særlig 

Ølløvtuva og Tolvtuva, hvor det er registrert 

skispor som ikke har noen for preparering. Ved 

høring i 2018 var det lagt opp til å å krysse disse, 

men ble tatt ut av forslaget før sluttbehandling.  

De mest brukte utfartsområdene vinterstid er fra 

området rundt Kjønnåsen (samt Sjåmoen). Ny 

trase er trukket på motsatt side av 

Reinfjellvegen, slit at den ikke er i direkte 

konflikt med utfartene fra Kjønnåsen. Løypa vil 

fortsatt være i hørbar avstand, men ligger uansett 

der lengre unna enn den offentlige bilvegen, slik 

at det vil ikke være i berøring med det som i dag 

er å anse som den støyfrie delen av turen. Det er 

ikke til å unngå å krysse noen av utfartene langs 

Langvassvegen, men disse er i hovedsak i bruk 

sommerhalvåret. 

 

Kjemsåsen alpinsenter. Heisbasert skikjøring er 

per definisjon ikke regnet som friluftsliv, men 

anlegget er likevel tatt med i kartleggingen. Det 

er kun et lite segment av løypene som ligger 

eksponert for alpinanlegget. Her er både heis, 

bruk av snøscooter i drift av anlegget og 

trafikkert veg etablerte støykilder i området, og 

scooterløypen vurderes derfor å ikke å være til 

noen betydelig ulempe for anlegget. Løypen her 

omtalt var med ved høring av forslaget, men er 

fjernet fra de som fremmes til sluttbehandling. 

 

Samlet vurdering 

Av de foreslåtte områdene for scooterløyper er 

nok dette området hvor konflikten med 

friluftslivet vil være størst. For å imøtekomme 

dette ble løypene fra Krun og Langvatnet til 

Sjåmoen, samt løype fra Marka til Sjåmoen 

fjernet fra forslaget som ble fremmet til 

sluttbehandling i 2018. 

 

Løypene som foreslås i 2021 vil ha en liten 

negativ effekt for friluftslivet, men langt mindre 

enn det som var foreslått i 2018, og ingen 
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konflikt med det mest verdifulle områdene. I 

området rundt Sjåmoen vil forholdene for særlig 

hundeløypa bli bedre, da det foreslås endring av 

dagens trasé, slik at det blir langt færre 

krysninger mellom disse. De vil også kunne se 

en positiv effekt i at parkeringsplass blir avlastet, 

med mindre trafikk i området hvor hundeløypa 

starter. 

 

Det vil muligens bli noe mer trafikk rundt 

skiløypene i Herringen, men dette er vurdert å 

ikke gi betydelig forverrede konsekvenser for 

bruken av området. Dette vil muligens bli 

redusert gjennom at flere av brukerne vil 

ankomme fra de nye løypene som foreslås i 

2021. 

 

Naturmangfold Det er kartlagt flere områder med viktige 

naturtyper, I hovedsak er dette et større område 

med flere intakte høgmyrer, som er et område 

hvor det er meget stabilt snødekke, og risikoen 

for at disse skal komme til skade vil være meget 

liten. Det er også registrert et deltaområde ved 

Herringelvas utløp i Fustvatnet. Dette brukes i all 

hovedsak av trekkfugler, som ikke tar området i 

bruk før isforhold vil være så dårlige at det ikke 

er mulig å føre scooterløype gjennom området. 

 

Det er også flere registeringer av arter av særlig 

stor forvaltningsinteresse. For disse er det gjort 

samme vurdering som for deltaområdet. 

 

Det er i området gjort vurderinger opp mot arter 

hvor utredningen er unntatt offentlighet jfr. 

Miljøinformajsonsloven § 11. 

 

Naturbase 

 

Bolig- og 

hytteområder 

Løypene passerer flere områder med spredt 

boligbebyggelse, særlig ved utfartspunkter i 

Marka og langs Fustvatnet mot Herringen. Ved 

høring var det ogsså ei løyp som passerte 

gjennom hytteområder og spredt 

boligbebyggelse i området mellom Hagfors og 

Sjåmoen. Dette er imidlertid tatt ut av forslaget 

som fremmes til sluttbehandling. 

 

Løypeforslagene er foreslått av folk som selv bor 

i disse områdene. Løypene går med få unntak så 

betydelig lengre unna boliger og hytter enn 

anbefalt minimumsavstand på 60 meter satt i 

veiledning for utredning av støy for 

Grunnkart 

 

Veiledning – støy 

og planlegging av 

snøskuterløyper 
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scooterløyper. Det forutsettes at løypens 

plassering er klarert med berørte 

beboere/hytteeiere der den er plassert nært inntil 

bebyggelse. Dersom er ikke kommet merknader 

fra beboere eller hytteeiere gjennom høringen. 

De som er bosatt innenfor anbefalt 

minimumsavstand vil bli særskilt tilskrevet ved 

vedtak av planen, slik at de kan påklage dette. 

Kommunen vil da måtte se på mindre justering 

av løypa eller fjerne den.  

 

Et avbøtende tiltak vil også være å sette ned 

hastigheten gjennom boligområdene. 

 

Landskap Løypene går vekslende skogsterreng og 

kulturlandskap, foruten de høyeste delene av 

løype over Vardefjellet, som ligger fjellterreng, 

og krysninger over myrlandskap rundt Sjåmoen. 

Delene i fjellet er i stor grad skjermet i forhold til 

bebyggelsen. Løypene går i hovedsak langs 

eksisterende skogsveger eller dyrket mark, og 

vurderes derfor å ha liten påvirkning på 

landskapsbildet. 

 

 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø 

berørt av løypene. 

 

Naturbase 

 

Sikkerheten for de 

som kjører og 

andre 

Løypene krysser både bekker, mindre elver og 

islagte vann. Forholdene er normalt gode der 

kryssinger er planlagt. For islagte vann vil 

isforhold kontrolleres før åpning av løypene. 

Kryssing av elver er lagt til broer eller til grunne 

områder hvor det normalt er stabile snø-

/isforhold. Det er i dag eksiterende løyper på 

Fustvatnet, og etablerte rutiner for stenging av 

løyper avhengig av isforhold og eventuelt 

overvann på isen. 

 

Det vil måtte krysses offentlig og privat flere 

steder. Dette er lagt til oversiktelige steder, og 

scootertrafikken har vikeplikt for trafikk langs 

vegen. 

 

Løypa ved Risneset går i et kartlagt 

aktsomhetsområde for snøskred. I området 

mellom Hagfors og Kruna (tatt ut) går også 

løypa gjennom områder hvor det er flere 

områder merket som aktsomhetsområder for 

snøskred. Av disse stedene er det kun ved 

Risneset det er registret å ha gått snøskred, og da 

Skredfaredata fra 

NVE 

 

Grunnkart 
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ikke langs løypetraséen. Løypene går enten langs 

eksisterende veifar eller langs boligbebyggelse. 

Faregraden for skred vurderes derfor ikke å være 

så stor at løypene ikke kan legges til området, 

men at stenging må vurderes dersom den 

generelle skredfaren i området er stor. 

 

Reindrift Største delen av området inngår i 

høstvinterbeider, og deler av området i vårbeite. 

Det er imidlertid ikke vinterbeite i området. Det 

er flere flyttleier i området, og samlingsområde 

øst i området, med anlegg på Sjåmoen. 

 

Mulig konflikt vil i hovedsak være relatert til 

flytting av rein. De deler av løypenettet som er i 

konflikt med reindriftsutøvelsen i området vil til 

enhver tid stenges. 

 

Erfaring har vist stor konflikt mellom 

scooterkjøring og reindrift i dette området. 

Delvis har dette dreiet seg om ulovlige 

adkomstløyper til det offentlige løypenettet, men 

i de store problemene har vært knyttet til spredt 

villmannskjøring, fra et fåtall personer. 

 

Reindriftskart 

Tilbakemeldinger 

fra reindrift 

 

Samlet vurdering 

Dette området har fått det største endringene etter høring av forslaget. I Marka var det lagt 

opp til flere parallelle traséer i langt større omfang enn noe annet sted i løypenettet. Området 

har en betydelig barriere i form av Røsdalen, som deler den nordlige fra den sørlige delen av 

løypenettet i området. I tillegg var det satt opp to forgreininger på hver arm. Dette skyldes at 

dette er de mest bynære områdene, hvor man derfor kan forvente betydelig utfart. Det 

begrenset kapasitet for parkering på hver plass, særlig når det skal parkeres både bil med 

tilhenger, og samtidig være mulig å ferdes i området med snøscooter. Etter høring er 

imidlertid løypene i Marka sør for røsdalen tatt ut av forslaget av hensyn til Friluftsliv. 

 

Løype mellom Remma bygdehus og Krun, er tatt bort etter ønske fra grunneiere. Dette er ikke 

grunnet grunneiere som er prinsipielt imot at løype etableres, men som ville ha så betydelige 

omlegginger at dette ikke var gjennomførbart i den fase av prosessen dette kom på bordet. Det 

bør være mulig å få til ei løype i dette området, men grunneierforhold og trasé må avklares 

lokalt før et forslag i dette området kan tas opp til behandling. 

 

Løype fra Langvatnet og Krun til Sjåmoen er tatt ut av hensyn til friluftslivet i områet. Delen 

av denne løypa som går fra Moldrem og sørover vurderes å være i langt mindre konflikt med 

friluftsliv enn løypen videre nordover. Denne delen vil derfor være akutuell å ta opp til ny 

vurdering senere sammen med ny trase for løype fra Krun til Remma. Dette vil i måtte 

komme som et nytt forslag som knytter dette området opp mot det resterende løypeområdet, 

uten å komme i konflikt med friluftslivet rundt Sjåmoen og Reinfjellet. 
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Ny samlet vurdering ved endring 2021 
Erfaringsmessig har dette i de siste årene vært det største konfliktområdet for ulovlig 

scooterkjøring. Politi/SNO har hatt kontroller etter tips, men ikke klart å få stoppet problemet. 

Noe av den ulovlige kjøringen dreier seg om å skaffe seg adkomst til det lovlige løypenettet, 

mens de store konfliktene har vært knyttet til spredt villmannskjøring, fra et fåtall personer. 

Noe avkjøringa har vært nærheten av det offentlige løypenettet, men det er ikke sett noen 

sammenheng med dette, da kjøringa har pågått både før løypenettet åpner, og har fortsatt 

lenge etter at de lovlige løypene er stengt på vårvinteren. 

 

Gjennom etablering av lovlige løyper vil adkomstkjøringa med stor sannsynlighet forsvinne 

eller bli kraftig redusert. Vi håper også at et bedret lovlig tilbud i området vil føre til at 

selvjustisen i området blir større, og med det at villmannskjøring i sårbare områder opphører. 

Dersom disse forslagene kan løse problemet med ulovlig kjøring i området vil dette være en 

stor positiv effekt for både friluftsliv og reindrift i området, som vil være med på å redusere 

konflikter betraktelig, selv om dette forholdet ikke kan vektlegges i utredningen. 

 

For friluftslivet vil det være få og små negative effekter av løypene, og ingen innvirkning på e 

mest verdifulle områdene. For hundeløypa på Sjåmoen vil det være en klar positiv effekt av 

omleggingen på eksisterende løype. Scooterløypa krysser også trasé for «Tiurrennet», men det 

er allerede inne i kommunens forskrift at løypene skal stenges under slike arrangementer, slik 

at det ikke vil være konflikter knyttet til dette. Traséen berøres av endringen kun i området 

nærmest stadionområdet på Sjåmoen, så det må vurderes å i liten grad påvirke 

naturopplevelsen av rennet. 

 

For reindrift vil det innebære en økning i mengden lovlig kjøring i løype forbi 

samlingsanlegget på Sjåmoen, hvorav mye av kjøringa vil gå på brøyteskavlen langs offentlig 

bilveg. Den negative effekten vil derfor ikke være stor. Løypene vil gå gjennom både 

høstvinterbeite og vårbeiteområder for rein, hvorav vårbeite vil kunne være i konflikt med den 

delen av vinteren løypene kan være åpne. Den negative effekten av dette vil reduseres 

gjennom at løypene stenges all den tid nødvendig for å ivareta reindrifta. Slik samarbeid med 

næringa har fungert godt i andre deler av kommunen, og løyper har blitt stengt ved behov. 

 

Øvrige utredningstema anses ikke å være vesentlig påvirket av det tillegget som er foreslått, 

foruten sikkerhet som må ivaretas der løype går på islagt vann, samt krysninger av offentlig 

veg. 

 

De reelle effektene av løypene er vanskelig å vurdere all den tid det pågår utstrakt ulovlig 

kjøring i området. Dersom de foreslåtte løypene vedtas, og det viser seg at trafikken i disse 

kommer i tillegg til at den ulovlige kjøringen fortsetter samme omfang som før, forutsettes det 

at løypene i området stenges umiddelbart, samt oppheves ved neste rullering av planen.  
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Løypeområde 4 – Hellfjellområdet 
Tema som er 

vurdert: 

Beskrivelse og vurdering: Innhentet 

informasjon hos: 

Støy og andre 

ulemper for 

friluftslivet 
 

 

  

   

Løypeforslaget går inn i eller inntil flere 

friluftslivsområder som er kartlagt som viktige. 

De går også gjennom to områder som er 

kartlagt som svært viktige, Baågneset (statlig 

sikret) og Granmoen. Det aller meste av disse 

registreringene er grove registreringer av 

fjellområder, der den reelle bruken ligger i en 

lagt mindre del av området. 

 

Selve Baågneset er i hovedsak brukt om 

sensommeren, når vannet byr på 

badetemperatur. Området brukes også som 

utfartssted for skiløyper til Steinskardet og 

Høglilao, som i dag prepareres av Hellfjell UL. 

Scootertrasé er lagt slik at det skal være minst 

mulig konflikt mellom løypene. De går nært 

hverandre i området hvor de krysser E6 ved 

Baågneset for så å dele seg. Skiløype til 

Steinskarde og scooterløype krysser hverandre 

ved ett punkt, og skiløype til Høglilao og 

scooterløype er sammenfallende over et strekk 

der begge må samles ved bru over 

Grøftremelva, for så å gå gjennom 

golfanlegget. Oppe ved Høglilao er løype lagt 

om etter høring og passerer nå utenfor anbefalt 

minsteavstand, forutsett bruk av redusert 

hastighet som avbøtende tiltak. Den er også 

løftet høyere i terrenget i forhold til turmålet, 

slik at dette også gir en positiv forbedring av 

støybildet. 

 

Knyttet til selve Baågneset vurderes det ikke å 

være noen reell konflikt, da bruken i stor grad 

er separert mellom årstider. Mange av brukerne 

av skiløypene tilfaller også løypene direkte fra 

der de bor, og ikke via parkering på Baågneset. 

Det er derfor langs skiløypene det kan være 

rom for konflikter, særlig da i området rundt 

Høglilao, hvor scooterløypa passerer nært, samt 

at særlig trafikken som kommer oppover vil 

være støyende grunnet motbakke. 

 

I Bygdaskaret tråkkes også skiløype langs 

vegen. Scooterløypen trukket vekk fra skiløpa 

der dette er mulig. Avstanden er likevel ikke 

større enn at støyen vil være godt merkbar. 

Delen av scooterløpa som eksponerer skiløype 

Naturbase 

Kommunens egne 

erfaringer 
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vil heller ikke ha stor bruk, da den kun binder 

sammen en parkeringsplass og bygdene, og 

ikke er del av løypenettet med 

gjennomgangstrafikk. 

 

Løypene som strekker seg ned mot 

Drevjadalføret er også til dels innenfor område 

kartlagt med stor verdi, men dette er ikke 

områder hvor det er noen utstrakt bruk 

vinterstid. Løype fra Forsmoen til Rokåsen er 

imidlertid tatt ut blant annet av hensyn til 

friluftsliv. 

 

Området rund Helgeland folkehøgskole 

(Sandvik) er primært brukt av miljøet med 

tilknytning til skolen. Folkehøgskolen har 

godkjent grunneieravtale for de foreslåtte 

løypene uten merknader. Eventuelle konflikter 

relatert til deres virksomhet er da forutsatt 

avklart av folkehøgskolen selv. 

 

Ved Granmoen passerer scooterløypa 

skiløypeanlegget til Drevja IL. Ved parkering 

passerer løypa 50 meter fra anlegget et kort 

strekk, før den går ut til å passere videre 250 

meter nedenfor anlegget. Avstand til selve 

skolebygget er på det nærmeste 385 meter, og 

300 meter fra bunn av område skolen bruker 

som akebakke. Løypa er i dette området 40-150 

meter fra Drevjavegen. Motordur vil derfor 

ikke tilføre et nytt støyende element i området. 

Ved å redusere hastigheten i området hvor 

løypen går nærmest forbi anlegget vil støyen 

være på et akseptabelt nivå. For skolens del er 

avstanden betydelig større, og scootertrafikken 

vil i hovedsak være når folk flest har fri, altså 

utenfor skoletid. Dersom støy likevel viser seg 

å bli et problem kan man senere vurdere å 

stenge scooterløypen i skoletida og/eller når det 

foregår spesielle arrangement i skianlegget. 

Deler av dette området er også kartlagt som 

svært viktig friluftsområde, da det er brukt som 

nærturområde for skolen, med blant annet 

gapahuk. Dette området brukes ikke av skolen 

vinterstid, og har derfor ikke noen stor verdi 

den delen av året det er aktuelt med 

scooterløype gjennom området. Vinterstid 

bruker skolen områder på motsatt side av 

fylkesvegen, beskrevet under. Skolens bruk av 

områder er også bekreftet av rektor ved skolen. 
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Over Granmoen skole er det også kartlagt et 

område som viktig. Her er vinterbruken 

primært i lysløypa og til turløyper som tråkkes 

nord for denne. I dette området er det ikke 

avstandsmessig konflikt med scooterløypene.  

Øvrig bruk vinterstid er i hovedsak relatert til 

Tømmeråsen, hvor Drevja IL har trimkasse 

som besøkes gjennom hele året, med innfall 

både fra Granmoen og Stuvland. Fra Stuvland 

er samme trasé som er foreslått som 

scooterløpe i dag tråkket med snøscooter og 

brukes av både skiløpere og fotgjengere. 

Løypeforslaget er kommet fra lokalmiljøet, og 

det har blant annet vært avholdt bygdemøte i 

forbindelse med utarbeidelsen. Det forutsettes 

derfor at løypen har god lokal aksept bland 

øvrige brukere av dette området.  

 

Langs østsiden av Fustvatnet er løypa langs 

gode fiskeplasser. Dette er gjort på innspill fra 

grunneiere som ønsker tilrettelegging for fisket. 

 

Naturmangfold Løypene passerer flere områder hvor de er 

kartlagt arter av nasjonal forvaltningsinteresse, 

men dette er strekk hvor løypen følger 

eksisterende veg. De går også gjennom kartlagt 

viktige naturtyper. Dette på veg, islagt elv eller 

åpent myrlandskap, hvor det ikke vil være 

behov for skogrydding eller annen 

tilrettelegging som er truende for naturtypen. 

 

Øst for Baåsen er det registrert Obsinoberlav. 

Kartfestingen er gjort med en presisjon på 700 

m og angitt til høyde 40-60 moh. Hverken 

løypa eller tilhørende rastesone går innenfor 

høydelaget 40-60 meter før den er inne i 

anleggsområdet til ny E6 ned mot Aspneset. 60 

moh i kartgrunnlaget er i dag der hvor ny 

vegbane er lagt og løypa passerer i kulvert 

under vegen. Videre fortsetter løypa i åpent 

terreng frem til de de siste 50 meter fra 

vannkanten.  Her går løypa gjennom i hovedsak 

eksisterende lysning i skogen, mens det vil 

måtte ryddes noen trær helt nederst mot 

vannkanten. Her går nærmere enn 30 meter fra 

plenarealet til campingplassen. Det er også et 

området som brukes til båtfortøyning om 

sommeren, og derfor har hatt betydelig 

menneskelig aktivitet og inngrep allerede. Det 

Naturbase 
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vurderes derfor ikke at scooterløype i dette 

område vil utsette lavarten for ytterligere fare. 

Innføring av rasteforbud vurderes derfor heller 

ikke å være nødvendig. 

 

I nærheten av Søftingsæter er det gjennom MiS 

registrert et område med rikbark. Løypen 

passerer utenfor dette området, og følger 

kjøretrasé brukt ved skogsdrift i området. 

 

Bolig- og 

hytteområder 

Løypene går i hovedsak utenfor områder med 

bebyggelse, men går stykkevis innom spredt 

bebyggelse. Her er ingen utpregede 

hytteområder, men her er noen hytter og 

eneboliger brukt som fritidsbolig. 

 

Gjennom Hellfjellbygda, ved Sandvik, Søfting 

og bygdedragene fra Straum via Stuvland til 

Drevjo er det noen steder løypen går innenfor 

de anbefalte 60 meter fra boligbebyggelse. Det 

forutsettes at dette er avklart med beboere før 

løypeforslaget ble sendt inn til kommunen. I de 

områdene løypa er størst nærføring er det også 

redusert hastighet. 

 

Løype fra Forsmoen til Rokåsen er tatt ut blant 

annet av hensyn til bebyggelsen i området. 

 

Løypa passerer også bebyggelsen langs 

tverlandsvegen, men ligger der i god avstand 

ute på isen. 

 

Grunnkart 

Landskap Løypene går i hovedsak langs eksisterende 

skogsveger, på åpne myrer eller dyrket mark. 

Løypene vurderes å falle godt inn i landskapet. 

 

Grunnkart 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Ved Gulljorda passerer løypa sikringssone for 

fredet ryddingsrøys, på areal som er fairway på 

golfbanen om sommeren. På Søfting passerer 

også løype gjennom et fredet 

bosetningsområde, men da på dyrket mark. 

 

For ingen av disse stedene vurderes det at 

scooterløype på snødekt mark utgjør noen fare 

for kulturminner utover eksisterende bruk av 

området i sommerhalvåret. 

 

Naturbase 

 

Sikkerheten for de 

som kjører og 

andre 

Ved Flågmyra er løypen innenfor utløpsområde 

i skredkart. Her er det imidlertid et steinbrudd 

Skredfaredata fra 

NVE 
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mellom utløsningsområde og løypen som ikke 

er tatt høyde for i modelleringen av kartet. 

 

Ved Bergsnevet er løypen også innenfor 

kartlagt utløpsområde. Her er det også bolighus 

og offentlig veg innenfor samme 

utløpsområdene. 

 

I Granåsen og Bygdaskaret passerer også 

løypene utløpsområder. Her går løypene lags 

etablerte skogsveger som brukes både i 

skogsdrift og til friluftsliv.  

 

Fra Gulljorda og østover langs dyrket mark 

ligger også løypa innenfor modellert 

skredterreng. Her er utløsningsområdet på 

stabil grunn med tett granskog. 

 

Alle disse områdene er steder hvor aktuell 

skredfare vil være relatert til generell stor 

skredfare i området. I slike perioder vil løpene 

uansett være steng. 

 

Løypene krysser veg flere steder. Det er 

forutsatt at krysning av ny E6 skal skje 

gjennom planlagte kulverter eller under broer. 

Løyper som krysser dagens E6 skal heller ikke 

åpnes før «E6-trafikken» er flyttet over på ny 

veg. Det vil være nedsatt hastighet alle steder 

løypene krysser eller går inntil bilveg. 

 

Ved Søfting følger starten på løypa langs 

kommunal veg ca 150 meter. Det er oversiktlig 

på stedet og hastigheten skal være redusert 

også av hensyn til støy. 

 

Ved Stuvland er det forutsatt krysning av 

Drevjo over Stuvland bru (Fv241). Elva er her 

brakkvannsførende, og har derfor veldig 

usikker is. Brua vurderes derfor som eneste 

alternativ for å komme over elva i dette 

området. Fartsgrense på bilvegen er 60 km/t, og 

det er relativt god oversikt på begge ender av 

brua. Scootertrafikken kommer inn og ut av 

vegen på etablerte avkjørsler, for gårdsveg nord 

og skogsveg sør for brua. Trafikkbelastningen 

er lav, da gjennomgående trafikk benytter ny 

Fv78. 
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Fra Hellfjellbygda til Baågneset er løypa 

planlagt på islagt elv. Denne vil kun holdes 

åpen ved gode isforhold. Elva har i 

løypeperioden liten vannføring, slik at det vil 

være liten fare for drukning dersom det likevel 

skulle forekomme at noen går gjennom isen. 

 

Løypene går også ut på islagt vann på 

Fustvatnet. Det er i dag eksiterende løyper på 

vatnet, og etablerte rutinger for stenging av 

løyper avhengig av isforhold og eventuelt 

overvann på isen. 

 

Reindrift Tilnærmet hele området er innenfor 

høstvinterbeite for rein. Høstvinterbeiter vil i 

hovedsak være utilgjengelige så sent på året 

som scooterløypene er aktuelt å ha åpne. Særlig 

siden løypene legges til de områdene en 

erfaringsmessig kjenner til mest stabilt 

snødekke. Det er også gjennomgående flyttleier 

som krysser de fleste løypene. Disse ivaretas 

gjennom stenging av løypene dersom 

beitedistriktet ønsker dette i perioder med 

flytting gjennom området. 

  

Reindriftskart 

 

Endringer gjennom prosessen 

Etter høring av forslaget er det fjernet ei løype mellom Rokåsen og Forsmoen av hensyn til 

friluftsliv og støy for bebyggelsen. Det er også gjort justeringer nede i Hellfjellbygda opp mot 

bebyggelse, samt at løypeføring er lagt lengre vekk fra Høglilao. Det er også gjort mindre 

justeringer på løypa der den krysser fylkesvegen ved Straum, etter avtale med Statens 

vegvesen. 

 

Før høring ble løypeforslag mellom Straum og Forsmo i Drevja tatt ut av hensyn til sikkerhet 

langs vegen. Det ble ikke vurdert forsvarlig å krysse bru og kjøre langs bilveg i en 

uoversiktlig jernbaneundergang. Det har heller ikke vært mulig å få til gjennomgående løype i 

Drevjadalføret, da det ikke er mulig å komme forbi et flertall grunneiere som ikke ønsker 

løype lagt over sin eiendom. Avstanden mellom løypene i øvre og nedre dalføret er bevisst 

holdt såpass stor at det ikke skal invitere til ulovlig kjøring imellom disse løypene. 
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Løypeområde 5 – Luktvatn – Ømmervatn - Drevatn 

Tema som er 

vurdert: 

Beskrivelse og vurdering: Innhentet 

informasjon hos: 

Støy og andre 

ulemper for 

friluftslivet 
 

 

  

   

Mellom Luktvatnet og Ømmervatnet er det to 

traséer. Sør for E6 går en trasé mellom Hatten 

og Lukttinden. Denne går langs nedre del 

kartlagt svært viktige friluftsområdet 

Lukttinden. Her følger foreslått scootertrase 

ubrøytet bilveg, som også skigåere bruker som 

innmarsj til toppturterrenget oppe i Lukttinden. 

Scootertraséen fortsetter langs høgspentlinjen i 

dalbunnen, der toppturgåerne vinkler opp til 

fjells.  

 

Videre kommer traséen inn det kartlagte 

friluftslivsområdet igjen på ned mot E6 ved 

Ømmervatnet. Denne delen av området er 

primært brukt i barmarkssesongen. 

 

Denne traséen har også en avstikker ned til 

Hatten bygdehus, som ikke er i konflikt med 

registrerte friluftslivsområder. 

 

Trasé nord for E6 går gjennom det kartlagt 

viktige området Blåfjellet. Dette er primært 

brukt til vinterfriluftsliv i tida rundt påske. Det 

tråkkes løypetrasé opp på fjellet i forbindelse 

med turrennet Blåfjelldørjo i påsken. Bydelaget 

er positive til at traséen brukes, slik at 

tilretteleggingen også for skigåere blir bedre 

gjennom hele vintersesongen. Som for 

Tiurrennet vil også denne løypa være stengt 

ved avvikling av Blåfjelldørjo. 

 

Løype Fra Blåfjellet og ned til Fv 78 ved 

Ømmervassbukta er fjernet, slik at omfanget av 

løyper i området er redusert etter høring av 

forslaget. 

 

Naturbase 

Turkart Helgeland 

Kommunens egne 

erfaringer 

Naturmangfold Hattelvas utløp er et viktig område for mange 

fuglearter. Bruksfrekvensen på løypa vil være 

lav, da dette ikke er ei løype med 

gjennomfartstrafikk. Den er med for å gi en 

forbindelse til samfunnshuset på Hatten, og vil 

hovedsakelig bli brukt i forbindelse med 

aktiviteter på huset. Løypa vil også måtte være 

stengt mot slutten av sesongen når isforhold i 

deltaområdet tilsier at sikkerheten ikke kan 

ivaretas. 

Naturbase 

Rovbase 
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Det er også gjort vurderinger opp mot arter 

hvor utredningen er unntatt offentlighet jfr. 

Miljøinformasjonsloven § 11. 

 

 

Bolig- og 

hytteområder 

Traséene går ikke i nærhet av større hytte- eller 

boligområder, men passerer i nærhet av enkelte 

enheter. Traséer er forutsatt lagt i samråd med 

de berørte. 

 

Grunnkart 

Landskap Løypene går i skogsterreng og fjell. I skogen 

går løypene i stor grad langs eksisterende 

skogs-/traktorveger. I utfartsområder går løyper 

til dels på dyrket mark. Over Ømmervatnet og 

Drevatnet går løypene på islagt vann.  

 

 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det er flere registrerte kulturminner i nærhet av 

løypetrasén, men ingen i direkte konflikt. 

 

Naturbase 

 

Sikkerheten for de 

som kjører og 

andre 

Berørte vann har normalt gode isforhold når det 

er snødekke nok til å ha åpne løyper. Enkelte 

områder rundt elvemunninger etc kan ha usikre 

forhold, men løyper vil stakes bort fra disse. 

 

Trasé mellom Lukttinden og Hatten går 

gjennom utløpsområde for snøskred. Det er 

utløsningsområder i begge dalsider, men disse 

henger mer enn 500 meter unna traséen. Det er 

ikke registrert å ha gått snøskred her i 

databasen. 

 

I dalføret hvor traséen krysser Kaldåga på tur 

ned til Ømmervatnet er det imidlertid kjent at 

det har gått større surpeskred. Farene er kjent, 

og dette er et faremoment som kun kan skje 

under særskilte forhold på vårparten, hvor elva 

kan pakke seg oppe i dalen. Dette vil synes 

flere dager i forveien, og løypa stenges dersom 

farenivå aktualiseres. 

 

Flere traséer møtes sørvest på Blåfjellet. Dette 

området er innenfor forsvarets skytefelt. Denne 

delen av området brukes blant annet til 

øvingsaktivitet med løsammunisjon, men der er 

ikke blindgjengerfare eller skarpskyting. 

 

Ved Drevatnet krysser løypa jerbanen gjennom 

kulvert/under bro. Det vil være fare for snø-

/iskast ved passerende tog. Dette vil skiltes for 

NVE Atlas 

Planbase 
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og det skal kjøres med redusert hastighet i 

området. 

 

Reindrift Trasé sør for E6 fra Luktvatnet til 

Ømmervatnet berører vårbeite med 

kalvingsland, samt vinterbeite. Trasé nord for 

E6 berører høst- og høstvinterbeite. Det er også 

flere flyttleier området. 

 

Reindriften ivaretas gjennom at de løyper som 

til enhver tid er i konflikt med 

reindriftutøvernes bruk av området stenges. 

 

Reindriftskart. 

 

Samlet vurdering for området 

Trasé mellom Hatten og Lukttinden er i utredningene i noen grad av konflikt over flere tema. 

Reindrift og naturfare er tema hvor mulig konflikt er begrenset til deler av sesongen, og på 

forhånd kjent, slik at løypa kan stenges. 

 

Konflikt opp mot friluftsliv er imidlertid verre å unngå med stenging, da dette går over hele 

sesongen. Størst potensiale for konflikt vil være i området hvor scooterløypa følger ubrøytet 

veg, som også brukes som innmarsj for toppturer i Lukttinden. Det kan også tenkes at en 

betydelig andel av brukerne av området ser på løypa som positiv, da det vil gjøre innmarsjen 

enklere å kunne følge scootertrasé inn til foten av fjellet. Det er imidlertid klart negativt at 

området kan utsettes for noe støy. Eneste mulighet for å helt å unngå konflikt mot friluftsliv 

vil være gjennom flytting av løypa. Dette vil være vanskelig da områdene rundt er ytterligere 

eksponert for skredfare. Da den foreslåtte løypa følger veg og høyspentrasé er det det samlet 

vurdert til at løypa ikke fører til så stor negativ konsekvens for friluftslivet at den ikke kan 

gjennomføres i området. 

 

Løypa på motsatt side av Ømmervatnet er ikke lengre gjennomgående, da denne er fjernet for 

å redusere den samlede belastninger av løyper på friluftslivet i Blåfjellet. Løypa krevende 

kjøreforhold, slik at den ikke er like godt egnet for eksempelvis familier på tur, og ville 

resultert i en kjørestil som er langt mer støyende enn ellers. Løypa mellom Hatten og 

Lukttinden har derfor en viktig funksjon i å binde sammen løypenettet i sørkommunen med 

løypene i Hemnes. På sikt ønsker vi å få på plass løyper også videre nordover i Vefsn slik at 

Elsjorden og Seljelia også kan tilknyttes løypenettet, selv om dette ikke lot seg gjøre i denne 

omgang. 

 

Det har også vært vurdert løype fra Drevvatnet via bygdehuset og frem til nærbutikken. 

Utredningen viste gode muligheter for å få til løype også der, men parsellen er tatt ut etter 

grunneieres ønske. 
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Endring av forskrift 
Det er i sammenheng med endring av løypenettet også behov for å gjøre mindre justeringer i 

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter i Vefsn kommune. Revidert forskrift sendes 

også på høring som vedlegg til planen. 

  

Endringer i forskrift er punktvis listet under: 

 Løypebenevnelse er fjernet fra bestemmelse om åpnings og stengingsdato. Reindrifta 

er såpass betydelig representert i alle løyper, at det vil gi uforholdsmessig merarbeid i 

utredning og drift å legge til rette for at de deler av løypenettet som ikke er berørt av 

flytting av rein skal holdes åpne til 5. mai. Kommunen har derfor valgt å stenge hele 

løypenettet fra 25. april. Det er åpnet for å søke Fylkesmannen om unntak, slik at 

dette kan vurderes de år der påskeferien strekker seg over denne datoen. 

 Prinsippet om rasting tillates. Dagens forskrift har generelt forbund, og at rasting kan 

åpnes for gjennom skilting. Med utvidelse av løypenettet vil det være overvekt av 

løyper hvor rasting vil være uproblematisk, derfor vil det være enklere å forvalte 

løypenettet etter slik bestemmelse. I Grane kommune er har det vært slik siden 

starten, og det har fungert godt der. 

 Bestemmelse om støyskjerming endret slik at forespørsel om skjerming ikke stopper 

hele løypenettet, men bare aktuell del av løypa, i påvente av behandling eller bygging. 

 Endring i hastighetsbestemmelse for å hjemle reduksjon av hastighet som avbøtende 

(støyreduserende) tiltak også for friluftsliv. 

 

Etter høring er det kommet behov for ytterligere endringer før vedtak: 

 Det tilføyes et punkt om at kommunene skal stenge løyper som berører Tiurrennet, 

Blåfjelldørjo og eventuelt andre større arrangementer som blir direkte berørt av 

løypenettet, den tid nødvendig for avvikling av arrangementet. 

 Bestemmelse om at løype nord og sør for Hjartfjellet ikke skal være åpen samtidig. 

 Bestemmelse om støyskjerming er skrevet om slik at hovedregel dersom reduksjon i 

hastighet ikke vurderes som godt nok avbøtende tiltak, skal stenging i påvente av 

omlegging av løype være den primære løsningen. Skjerming kan fortsatt vurderes. 

 


