Utdrag av Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Hemnes.
Bestemmelser om etablering og bruk av løypenettet.

d) Føreren skal stanse før kryssing av veg og har vikeplikt for trafikanter som befinner
seg på vegen. Maksimal hastighet ved kryssing av veg er 20 km/t.
e) Det er påbudt med hjelm både for fører og passasjer.
f) Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen
ferdsel.
g) Ferdsel i løypenettet skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et
selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg.
h) All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og
ulempe for naturmiljøet og mennesker.

Hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a andre ledd og
forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §
4a.
§2

Virkeområde
Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter
(beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre
motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter
tråkkemaskin (catskiing) i løypenettet.

§3

Åpning og stenging av løypenettet
Løypenettet åpnes tidligst 1. januar og stenges senest 15. april. I år hvor løypene
ikke er i konflikt med naturmangfold eller reindrift, kan løypene ha utvidet
åpningstid til 25. april eller 5. mai.
Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og i lokal avis.
Det er ikke tillatt med kjøring i tidsrommet mellom kl. 23.00 og 07.00.
Kommunen kan stenge løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår
forhold som gjør dette nødvendig.
Kommunen skal stenge hele-, eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til reindrifta.
Traséer som berører kalvingsområde og/eller sentrale senvinterbeiter for rein
stenges senest 15. april. I de enkelte år reinen ikke bruker det aktuelle området,
kan kommunen etter samtykke fra reindriftsnæringa, holde løypene åpen til 25.
april (til 5. mai for løype nr. 5). Fylkesmannen kan gjøre unntak fra tidspunkt for
stenging i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad fra kommune eller
enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og
fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til Miljødirektoratet.
Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 1.
januar. Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for
hele kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta
reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal
ivareta – jf. motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning.
Bruk av løypenettet
Maksimal hastighet for løypenettet i Hemnes kommune er 60 km/t.
Farten skal tilpasses lokale forhold
Det skal kjøres med redusert hastighet på steder med kort avstand (<50 m)
mellom løypen og bebyggelse (hus/hytter). Lavere hastighet skal skiltes på de
aktuelle steder.
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§4
a)
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c)

Ta hensyn til andre brukere av løypenettet! Overhold fartsgrensene!
Preparering koster! Unngå brå akselerasjoner og å lage dype spor!
§5

Skilting og merking
Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk
sikring av snøskuterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved
stenging av løyper ved sesongslutt.

§6

Drift og tilsyn
a) Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene
b) Kommunen har ansvar for å vurdere behov for omlegging og stenging av løypene.
c) Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av
terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traséer regnes ikke som
terrenginngrep.
§7
Løypebredde
Kjøring vil bare kunne skje langs den maksimalt 5 meter brede traséen som
løypa utgjør.
§8

Parkering og rasting
a) Parkert snøskuter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for all annen
ferdsel.

b) I soner skiltet «Rasting tillatt < 30 m >» er det tillatt å parkere inntil 30 meter fra
senter av løypen på begge sider. Det er forbudt å brenne bål på islagt vann og
vassdrag. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting.
Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt.
c) Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20
km/t.
§9
Kjøretillatelse og gebyr
a) Det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i løypene (kvittering for betalt løypeavgift).
b) Prisen for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.
c) Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.

d) Det er ikke nødvendig å løse ut kjøretillatelse i Hattfjelldal for å benytte trasé over
Hjartfjellneset i løype L11.
e) Dette løypekortet skal medbringes under kjøring i løypenettet sammen med
kvittering for betalt løypeavgift. Løypekart i A3-format er også tilgjengelig.
§ 10

Straffeansvar
a) kjøring i løypene uten å kjøpe eller medbringe kjøretillatelse, medfører
tilleggsgebyr. Kjøring i løypene tre ganger uten å kjøpe eller medbringe
kjøretillatelse fører til forbud mot å kjøpe kjøretillatelse, og utestengelse fra
løypene i 2 år.

Løypekort 2019
for kjøring i åpne skuterløyper i Hemnes. Kortet en bare gyldig sammen
med kvittering for betalt løypeavgift. Navnet på kvitteringen må være
skuterfører sitt navn (individuelle kort).
Informasjon på kommunens
hjemmeside (kunngjøringer) om
kortsalg, åpning av løypenettet
og nedlasting av GPS -filer.
Priser:
Sesongkort:
kr. 900
Ukeskort:
kr. 400
3-dagerskort
kr. 250
Dagskort
kr. 150

b) Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag, fører til anmeldelse.

Vis hensyn til reinen!
Når du kjører snøscooter kan du komme i kontakt med rein, enten i større flokker eller i
mindre grupper. Reinsdyr kan være lett å skremme og de kan når de bli skremt spres over
store områder.

NB! All ferdsel på is skjer på eget
ansvar. Ved skredfare vil Hemnes
kommune stenge løypene
umiddelbart.

Rein er ekstra var for forstyrrelser når det er mørkt.
Vis derfor respekt for rein når du møter den i fjellet.

Skuterfører plikter å følge med på
åpning og stenging av løypene.

Følgende tips og råd gjelder når du nærmer deg rein i eller langs scooterløypa.


Sakk ned farten eller stopp helt, da vil reinen trekke unna scooterløypa, særlig hvis
det er mye tråkk ved siden av løypa. Kjør sakte forbi reinen.



Om rein ikke går av sporet kan det være for de er stresset eller ikke ser en egnet
plass å gå ut av sporet. Stopp, slå av motoren og vent en stund.





Løype

Trasé - strekning

Periode

km

Om reinen fortsatt ikke går ut av løypa: Er du alene, kjør forsiktig bak og rundt
dem. Er dere flere, en av scooterne kjører sakte en omveg rundt dem og stopper på
løypa lenger fram. Dette gjør at reinen ofte går ut av sporet.

L1

Bjerkalia - Store Målvatn

1.02. - 15.04.17

10

L2

Bjerkadalen - Kjennsvatnet vest

1.02. - 15.04.17

20

L3

Under planlegging

L4

Kjennsvatnet vest -Tverrå

1.02. - 15.04.17

14

Om det henger svarte søppelsekker langs løypetraseen, betyr det at det er rein i
området. Vis ekstra hensyn.

L5

Leirbotn - Brygfjelldalen

1.02. - 15.04.17

13

L6

Rundmoen - Øvre Brygfjelldal

1.02. - 15.04.17

4

L7

Under planlegging

L8

Under planlegging

L9

Brygfjelldalen - Grøndalen - Bleikvasslia

Løypeansvarlig:
Hemnes kommune, Tlf. 751 97 000; postmottak@hemnes.kommune.no
www.hemnes.kommune.no
Utførende:
Hemnes snøscooterforening, tlf. 416 22 588

Bleikvasslia - Kongsdalen - Røssvatnet

1.02. - 15.04.17
1.02. - 15.04.17*

18

L 10
L 11

Bleikvasslia - Tustervatnet - Røssvatnet

1.02. - 15.04.17*

46

L 12

Straumen - Kjerringnes

1.02. - 15.04.17

Sum km

28
3
156

