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Høring av forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i 
forsøksordning med etablering av snøscooterløyper 
 
 
Følgende vedtak i saken er fattet: 
 
 
 
26.06.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-046/13 Vedtak: 

1. Hattfjelldal Kommunestyre fastsetter forskrift om kommunalt forsøk med 
 snøscooterløyper. Ikrafttredelse 02.05.2014. 
    
2. Hattfjelldal Kommune søker om deltakelse i forsøksordning med etablering av 

 snøscooterløyper i perioden 2014-2018. Og vil derigjennom videreføre det løypenett 
som  er etablert i nåværende forsøksordning. Anmodning om godkjenning av forskrift, 
fastsatt  av Hattfjelldal Kommune styre den 26.06.2013, er vedlagt. 

 
3. I forhold til forskriftsendring, endringer i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
 utmark og på islagte vassdrag, vil Hattfjelldal Kommune gi følgende høringsuttale: 
 
• Ny bokstav j, § 3 støttes. 
• Ny § 4a, : 
 
”I kommuner som grenser til Sverige kan Fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi 
forskrift om snøscooterløype for transport til og fra snøscooterløyper i Sverige.”  
Endres til: 
I kommuner som grenser til Sverige kan kommunestyret opprette og gi forskrift om 
snøscooterløype for transport til og fra snøscooterløyper i Sverige.  
 
Det innebærer at kommunestyret også er den myndighet som fastsetter vilkårene for bruk av 
løypene. 
• ”Slik løype skal ikke  
• a) legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder  
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Endres til : 
Slik løype skal ikke 
a) legges i verneområder hvor det er i strid med vernebestemmelsene, foreslåtte verneområder 
eller nasjonale villreinområder 
 
• Det skal søkes å ungå løype i inngrepsfrie naturområder som er 3 eller flere kilometer fra 
et teknisk inngrep. 
Foreslås tatt ut av forskriftsforslaget. 
 
 
 
• b) sikkerhet for de som kjører og andre 
Løypene skal legges slik at grensekryssing skjer ved offentlig vei.  
Fylkesmannen fastsetter nærmere vilkår for bruk av løypene.  
Foreslås tatt ut. 
 
 
Rett utskrift bekreftes 
Hattfjelldal kommune 27.06.2013 
 
 
 
Mona Vik Larsen 
Formannskapssekretær 
 

 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Inge Helmersen 
skogbrukssjef 
 
 
 
 
 


