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Følgende vedtak ble fattet: 

 

Vefsn kommune viser til høringsbrev av 30. mai 2013 fra Miljøverndepartementet, med forslag 

til endringer i forskrift om motorferdsel, samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning 

med etablering av snøscooterløyper.  

 

Vefsn kommune vil bemerke den svært korte høringsfristen som er satt i forbindelse med 

behandlinga av forskriftsendring. Høringsfristen er satt til under fire uker fra høringsbrevet er 

datert 30. mai 2013 og bare 17 dager fra brevet er mottatt Vefsn kommune. Høringsfristen 

skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker, jfr utredningsinstruksen punkt 

5.2. På grunn av den korte høringsfristen gjelder denne høringsuttalelse bare forskriftsendring. 

Vefsn kommune vil sende egen søknad om å delta i forsøksordning med etablering av 

snøscooterløyper innen søknadsfristen 1. september 2013. 

 

Vefsn kommune avgir med dette følgende høringsuttalelse til forskriftsendring:   

 

 Vefsn kommune støtter ny bokstav j, § 3, forskriftsendring av gjeldende praksis med 

adgang til bruk av motorisert kjøretøy ved kommunens ettersøk og avliving av skadet 

vilt. 

 Kommentar til § 4 nytt fjerde ledd: Kommuner som blir med på forsøksordning med 

etablering av snøscooterløyper bør etter søknad kunne gi tillatelse til å frakte kunder 

mellom reiselivsbedrift og løype på like vilkår med kommuner i Nord-Troms og 

Finnmark.  Begrensningen på 500 meter mellom reiselivsbedrift og løype er for rigid. 

Det bør være opp til kommunene å vurdere hvor det bør etableres tilførselsløype fra 

reiselivsbedrift til løypenett.  

 Ny § 4 a endres til: I kommuner som grenser til Sverige kan kommunestyret opprette 

og gi forskrift om snøscooterløype for transport til og fra snøscooterløyper i Sverige.  

 § 4 b tredje setning Fylkesmannen fastsetter nærmere vilkår for bruk av løypene 

foreslås tatt ut av forskriften.   



 Vefsn kommune har ikke bemerkninger til øvrige forskriftsendringer.  

 

Begrunnelse: 

Ideelt sett burde både forskriftsendring og søknad om å delta i forsøksordning med etablering 

av snøscooterløyper vært behandlet samtidig. På grunn av den korte høringsfristen er det ikke 

mulig å behandle både forskriftsendring og søknad om å delta i forsøksordning med etablering 

av snøscooterløyper samtidig. For at løypenettet skal tjene sin hensikt bør det etableres 

samarbeid med nabokommuner slik at det blir et gjennomarbeidet og helhetlig løypenett 

mellom kommunene på indre Helgeland. Dette er ikke mulig å få gjort innen første høringsfrist 

som er 27. juni 2013.  

 

 

Med hilsen  

 

Rigmor J. Leknes 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

 

 


