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Klage på vedtak om plan for kommunalt løypenett for snøscooter 

i Grane kommune 

 
Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, FNF Nordland, er et nettverk for 14 natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Nordland, med til sammen over 22 000 medlemskap. FNF Nordland 

arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og 

livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF Nordland arbeider 

også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. De frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonene er 

med sin demokratiske styreform og åpne medlemsadgang et talerør for de store grupper av 

allemannsrettighetshavere i norsk utmark. 
 

 

FNF Nordland påklager herved kommunestyrets vedtak i sak av 14.10.2015 (saksnr. 42/15). 

Grane kommune har ikke underrettet oss om vedtaket, hvilket har medført at vi har hatt 

knapphet med tid med å rekke klagefristen på 3 uker. Det vil i den sammenheng være aktuelt 

å komme med supplement til klagen dersom vi har ytterligere og relevant informasjon til 

klagen. 

 

Klagen er utarbeidet i samarbeid med Naturvernforbundet i Nordland. 

 

Bakgrunn for klagen 

I henhold til lovverket så plikter kommunen å utrede konsekvenser for- og ta hensyn til 

naturmangfold ved etablering av snøscooterløyper. Manglende eller ufullstendig utredning gir 

grunnlag for klage, hvilket vi mener er tilfellet for denne klagen. 

 

Vi mener saksforholdene generelt er mangelfullt utredet mht. naturmangfold og særlig gjelder 

det bruken av tilgjengelige opplysninger om rødlistede arter i Artskart. Vi har ikke 

systematisk undersøkt bruken av Artskart for alle traseene, men vil spesielt nevne foreslått 

scooterløype nr. 1 Tvildalen-Kløvimo, som også går gjennom Danielåsen, som er et område i 

en pågående verneprosess:  

 

forum for 

natur og 

friluftsliv 

nordland 

 



1. Stortinget har bestemt at områder i verneprosess skal holdes unna planlegging av 

scooterløyper. Danielåsen er et slikt område. Det er oppsiktsvekkende at dette ikke er 

nevnt i tekstdelen og at foreslått løype krysser verneområdet. 

 

2. En rekke rødlistearter er registrert og lagt inn i Artskart, men ingen med unntak for 

svartsonekjuke, er nevnt i saksutredningen. Dette må betraktes som en 

saksbehandlingsfeil.  

 

3. Bredhodekamelhalsflue funnet i Danielåsen 15.6. 2014 er en ny og ytterst sjelden art 

for Norge, link: ftp://norbif.uio.no/pub/outgoing/LOH/NJE%202012-

/Norwegian%20Journal%20of%20Entomology%202015%20Vol_62(1)/nje-vol62-

no1-12-15-eidissen.pdf.  

Til tross for det svært viktige funnet er forholdet ikke nevnt i saksutredningen, noe 

som må betraktes som saksbehandlingsfeil. 

 

4. Det elektroniske kartet som ledsager vedtaket om scooterløyper i Grane kommune er 

vesentlig for dårlig. I tekstdelen nevnes en rekke stedsnavn, som ikke kan gjenfinnes 

på kartet. Kartet har i tillegg for lav oppløsning og er delvis uleselig. En forutsetning 

må være at tekstdel og kart stemmer overens, og er lesbare, for at en fullstendig klage 

kan formuleres. Det er uklart for FNF Nordland om dette fremstår som en 

saksbehandlingsfeil. 

 

5. Under høringen mente FM at løype nr. 2 måtte tas ut av kartet, med mindre 

kommunen gjennom en vurdering av løypas plassering og bestemmelser for bruken av 

løypa gjør den mindre belastende for hekkende rovfugl.  

Kommunen svarte at løype nr. 2 er lagt om slik at bruken av løypa blir minst mulig 

belastende for hekkende rovfugl. Det vil ikke bli tillatt å raste utenfor løypa på 

strekningen fra parkeringsplassen ved Svartvass-veien til Forsenghaugen. Kommunen 

er kjent med lokaliteten til hekkende rovfugl i området. 

 

FNF Nordland er spørrende til om dette er tilstrekkelig i forhold til forstyrrelser på 

rovfugl? Det vil etter vårt skjønn fortsatt foreligge en reel fare for at 

fornøyelseskjøring med snøskuter i denne traseen vil medføre unødig belastning for 

rovfugl i en periode de trenger ro og er sårbare for forstyrrelser. 
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