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”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.”  - Høring  

 

 

- Indre Helgeland Regionråd er tilfreds med at den nye forskriften åpner for forsøksordning 

med regulerte løyper rekreasjonskjøring.  Våre medlemskommuner dekker svært store 

geografiske områder langs svenskegrensen fra Salten til Namdalen, det vil her ligge spesielt 

godt til rette for et forsøk der kommunene både på norsk og svensk side samarbeider.   

Det har i mange år vært et ønske om å kunne utvikle turisme og aktivitet mellom 

utmarksområdene gjennom flere kommuner og på tvers av svenskegrensen.  Vi forutsetter at 

den foreslåtte ordningen gir oss mulighet til å utvikle gode løypenett som tar hensyn til alle 

ulike nærings- friluftsinteresser, ved at samtlige grensekommuner i vår region kan omfattes av 

ordningen og utvikle tiltak rundt løypene i fellesskap.   

 

- De aktuelle områdene for slike løyper går i variert terreng med store avstander og relativt få 

eksisterende grensekryssende bilveier.  Vi vil derfor be om at det ikke settes noe krav om at 

grensekryssing skal skje etter offentlig vei, men at en finner fram til praktiske måter å kunne 

kontrollere grensetrafikken. Eksempelvis vil en stor kommune som Hemnes være avskåret fra 

grensekryssing dersom en slik regel skal settes for bastant.  Et slikt krav vil medføre unødig 

mye større kjørelengde på norsk side, kun for å nå fram til krysningspunkt på offentlig vei. 

(opp til 15 mil) 
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- Grensekommunene kjennetegnes med svært spredt bosetting og store fjellarealer.  Herunder store 

INON-områder  og mange verneområder av ulik art.  De store arealene vil naturlig nok gjøre det 

vanskelig å unngå løype i inngrepsfrie naturområder som er 3 eller flere kilometer fra et 

teknisk inngrep. Vi ber derfor om at dette tas ut av forskriften. 

 

- Indre Helgeland Regionråd støtter forslaget om hjemmel til motorferdsel i utmark ved ettersøk av 

skadet storvilt i kommunal regi utenom ordinær jakt. 

 

Vi viser for øvrig til uttalelser vedtatt i de enkelte medlemskommuner.  

 

 

Vedtatt 21.06.13 

Indre Helgeland Regionråd 

 

 

Arne Langset 

Sekretariatsleder. 

 


