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Plan for snøskuterløyper i Hemnes - ny behandling løype 9.
Kommunestyret har behandlet saken i møte 02.02.2017 sak 3/17
Møtebehandling
Senterpartiet v/ Rune Trettbakk satte frem følgende forslag til vedtak:
Etter nærmere dialog med Røssåga Siida Reinbeitedistrikt vedtar Hemnes
kommunestyre å åpne løype 9, som en prøveordning i 2017.
Otto J. Derås satte frem følgende forslag: Løype 9 Korgfjellet må ha samme
åpningstid, som de øvrige løypenett.
Øystein Dyrlie satte frem følgende forslag:
Kommunen tar løype 9 ut av plan for snøskuterløyper i Hemnes.
Begrunnelse: Denne løypa berører viktige friluftsområder, viktige reindriftsområder.
Det mangler nye opplysninger som tilsier at denne løypa etableres.
Ordfører satte frem følgende tilleggsforslag til Senterpartiet sitt forslag:
Det delegeres til Rune Trettbakk/ Christer Skreslett og Vidar Lenningsvik å utarbeide
en formulering som ivaretar reindriftsnæringens ønsker for sin drift, dog innenfor
rammen av regelverk for det øvrige løypenett.
Votering
Det ble først stemt over Øystein Dyrlie sitt forslag.
Forslaget falt med 2 mot 18 stemmer.
Otto J. Derås sitt forslag ble ikke stemt over.
Det ble stemt under ett over forslaget fra Senterpartiet og Ordfører sitt tilleggsforslag.
Forslaget ble vedtatt med 18 mot 2 stemmer.
Vedtak

Etter nærmere dialog med Røssåga Siida Reinbeitedistrikt vedtar Hemnes
kommunestyre å åpne løype 9, som en prøveordning i 2017.
Det delegeres til Rune Trettbakk/Christer Skreslett og Vidar Lenningsvik å utarbeide
en formulering som ivaretar reindriftsnæringens ønsker for sin drift, dog innenfor
rammen av regelverk for det øvrige løypenett:
Løype 9 skal ha samme bestemmelser om åpningstider og –dager som det øvrige
løypenettet, men med stengning senest 15. april – jfr. forslag til avbøtende tiltak i
konsekvensutredning 2017, side 21.
Det er Hemnes kommune som i h.h.t. Nasjonal Forskrift § 4 a) har myndigheten til å
åpne og stenge løyper, men «Kommunen skal stenge hele, eller deler av løypenettet
dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til reindrifta» - jfr. Forskrift om
kommunalt løypenett for snøskuter, Hemnes kommune 2017. Dette vil i praksis
ivareta alle reindriftens betingelser for å akseptere en prøveordning og sikre deres
interesser i forhold til forvaltningen av løypenettet.
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