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Høring - revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal 

kommune 2020 

 

§3 Formål 
FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med 
FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker 
i de enkelte fylkene.   

 

Vi viser til nevnte høring og epost fra enhetsleder for utviklingsenheten Bjarne Granli i Engerdal 

kommune den 14. april, hvor vi er gitt frist til fredag 24. april på nevnte høring. Forum for natur og 

friluftsliv (FNF) i Hedmark vil med dette peke på følgende momenter: 

- FNF Hedmark vil minne om de svært mange klagene fra natur- og friluftslivsorganisasjoner ved 
sluttbehandling og fastsettelse av Forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune i 2016.  
 

- Engerdal kommunes vedtak i 2016 forutsetter at snøskuterløypene og lokal forskrift skal 
evalueres etter andre driftsår. FNF Hedmark kan ikke se at en slik evaluering foreligger, og ber 
om at denne gjennomføres før revidering av forskriften foretas.  

 
- Den nordlige delen av kommunen, området nord for aksen Drevsjø - Femundsenden – 

Isterfossen, bør under enhver omstendighet holdes fri for snøskuterløyper da det her er natur- 
og friluftslivsverdier av nasjonal verdi. Løypene 13 og 14 må derfor ikke etableres. Det enkle 
friluftslivet er viktig for medlemmer i våre organisasjoner, og en differensiert områdebruk bør i 
være i alles interesser, også reiselivsnæringa i Engerdal.  

 
- Reiselivsbransjen nasjonalt har for øvrig selv advart sterkt mot mer motorisert ferdsel i naturen, 

noe som kommer tydelig fram i Veikart fra reiselivsnæringen i Norge - Mot et bærekraftig reiseliv 
- offentliggjort sommeren 2017. Veikartet ble utarbeidet i samarbeid mellom NHO Reiseliv, NCE 
Tourism Fjord Norway, Innovasjon Norge, Virke, Norsk Reiseliv, Naturvernforbundet, 
Fellesforbundet, Hanen, De historiske og DNT. I veikartet bes myndighetene om å ta vare på 
større sammenhengende naturområder med urørt preg.  

 

- NINA og Menon Economics har fått i oppdrag å evaluere lovendringen fra 2015 som tillot 
kommunene å lage snøskuterløyper til rekreasjonskjøring. I løpet av 2020 blir det gjennomført en 
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sluttevaluering hvor effekter lovendringen blir analysert. Sluttevalueringen skal gi nyttig 
kunnskap til kommunene som planlegger løyper. Kunnskap som også bør være i Engerdal 
kommunes interesse. 

 
- Femund Engerdal har utvilsomt hatt en sterk merkevare som natur- og villmarksområde, viden 

kjent også utover landets grenser. Den satsingen som nå er på snøskuterløyper truer denne 
merkevaren og endrer brukergruppe. Dette må kommunen ha et bevisst forhold til. Differensiert 
forvaltning, hvor området nord for aksen Drevsjø – Femundsenden – Isterfossen fortsatt bevares 
med sin stillhet og ro, vil være avgjørende for ikke å fortrenge faste gjester og tradisjonelle 
brukere av det enkle friluftslivet.  
 

- Når det gjelder sårbare rødlistearter er utredningen fra Sweco, som Naturvernforbundet og NOF 
påpeker i sine høringsuttalelser, mangelfull. Det er flere viktige hekkeplasser for truete fuglearter 
langs traseen. Denne kunnskapen må tillegges vekt.  
 

- Stortingets endringer i motorferdselloven og motorferdselforskriften i 2015 åpnet muligheten til 
å vedta lokale forskrifter om snøskuterløyper for fornøyelseskjøring slik kommunestyret i 
Engerdal gjorde i 2016. Samtidig er det viktig å påpeke de store nasjonale natur- og 
friluftslivsverdiene som særlig er i de nordlige deler av Engerdal kommune. Fylkesmannen i 
Innlandet har, etter vårt syn, et særskilt ansvar for å påse at lokaldemokratiet ikke setter disse 
verdiene på spill ved revideringen av den lokale forskrifta.   

 

Høringsuttalelsen støttes av: NJFF Hedmark, Naturvernforbundet i Hedmark, Norsk ornitologisk 

forening Hedmark, DNT Odal, DNT Finnskogen og Omegn, Hamar og Hedmarken turistforening og 

Hedmark Krets av Norges speiderforbund.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Morten Aas 

Koordinator 

FNF Hedmark 

Lillehammer, 24.04.2020 
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