Uttalelse fra hytteeier Harry Olsen i forbindelse med oppstart av utarbeidelse av forskrift/traseer
for snøskuterløyper
Jeg har hytte i det planlagte området for snøskuterløyper i Sandvika og er en flittig bruker av
fjellområdene mellom Sandvika og Vera hele året. I dette område er det ca. 650 hytter og det
desidert største hytteområdet i Verdal kommune, og da sier det seg selv at dette også blir et av de
viktigste friluftsområdene i kommunen. Området er forholdsvis flatt og egner seg derfor særdeles
godt til skigåing. Her ferdes det mange skiløpere og det er også mange som ikke har hytte, men drar
på dagstur til dette området. Det er en åpen gamme i området som kan benyttes til overnatting og
turistforeningen har også en hytte her som benyttes av mange. Området brukes også av mange
jegere til jakt både på fugl, hare og elg. En snøskuterløype må man regne med har påvirkning på viltet
i området og også være en fare for jakthundene som benyttes. Som hytteeier og bruker av disse
fantastiske fjellområde vil jeg sterkt gå imot at det etableres snøskuterløyper i området. Det er
utarbeidet en veiledning for etablering av snøskuterløyper og her er det beskrevet en rekke hensyn
kommunen plikter å ta. Jeg vil kommentere følgende:
Støy:
Ved etablering av skuterleder og startpunkter vil dette medføre støy. Som nevnt er det mange flittige
brukere av det flotte friluftsområdet og fravær av støy er en meget viktig faktor for
naturopplevelsene og rekreasjonen. De fleste opplever i dag mye støy i sin hverdag, og det å da
kunne få oppleve stillhet er for mange noe som verdsettes meget høyt og har stor betydning i en slik
sak. Å etablere snøskuterløyper krever at kommunen gjør vurderinger av konsekvensene rundt støy
både for friluftsliv og boliger og hytter. Miljødirektoratet har utarbeidet en veiledning om dette og
der står det at rød sone har en støygrense på 50db. Det er ca. like mye støy som en oppvaskmaskin
lager og alle som husker forrige gang det var tillatt å starte snøskuterkjøring fra Sandvika mener nok
denne grensen ble sterkt overskredet. WHO definerer helse som tilstand av fysisk, psykisk og sosial
velvære hvor støy er en uønsket lyd. Kommunen bør derfor vurdere hvilke konsekvenser det vil ha
for folks helse å legge en snøskuterløype til dette området. Både med at man utsettes for uønsket
støy og mistrives med det, men også at folk slutter å bruke området til friluftsaktiviteter og får
mindre aktivitet. Vil også presisere at rekreasjonskjøring med snøskuter ikke defineres som friluftsliv.

Terrenginngrep:
Noen av de planlagte traseene vil som det ser ut, kreve en del terrenginngrep i form av rydding av
skog. I forhold til veiledningen er dette ikke tillatt.

Friluftsliv:
I veiledningsforskriften er det gitt følgende føringer:
-

Kommunen bør ikke legge snøskuterløyper i viktige eller svært viktige friluftsområder
Kommunen bør holde store, sammenhengende vinterfriluftsområder frie for
snøskuterløyper.

Her blir begge disse føringene brutt ved å legge snøskuterløypene inn i de planlagte områdene og at
dette er meget viktige faktorer for å stanse de videre planene. Friluftslivet skal tillegges spesielt stor
vekt ved etablering av snøskuterløyper og dette området er antagelig det mest betydningsfulle i

kommunen. Her er det et lett terreng å ferdes i og det er stor utfart i området både fra hytteeiere og
andre.
Hytteeierforeningene i området har etter mange års arbeid greid å få til et løypenett for skigåing i
området. Dette brukes mye av hytteeiere og andre, og det er av hensyn til støy og sikkerhet ikke
akseptabelt med skuterleder i nærheten eller kryssing av disse. I tilknytting til de oppkjørte
skiløypene og fjelltopper/utsiktspunkt/fiskevann i området lager mange skigråere sine egne løyper
mellom hyttefelt/hytter/parkeringsplasser som ikke er påtegnet noe kart. Disse må ivaretas på
samme måte som de oppmerkede løypene.
Dette området er et av de største sammenhengende vinterfriluftsområdet i kommunen og det er
allerede oppkjørte skiløyper mellom Sandvika og Vera. En etablering av snøskuterløype i dette
området vil derfor være et klart brudd på denne veiledningsforskriften.
Sikkerhet:
Ved å legge et løypenett nært hytter/hytteområder, eksisterende løypenett for skiløyper, mye brukte
friluftsområder og i oppmerkede turiststier øker man risikoen for ulykker og skader. Dette er et
område hvor det ferdes mye folk og det er ikke ønskelig at en hytteeier eller turgåer må være på vakt
for å bli påkjørt når han ferdes rundt sin egen hytte eller ute i naturen.

Med bakgrunn i disse punktene mener jeg at planene om snøskuterløyper i området Innsvatnet –
Vera må skrinlegges. Jeg stiller meg uforstående til at kommunen ikke har større dømmekraft enn at
de ønsker å bruke 300 000,- på en utredning som man allerede nå ser bryter med veilederen for
etablering av snøskuterløyper på mange punkter. Kommunen bør se at ved å legge en
snøskuterløype inn i dette område vil det bli grunnlag for konflikter. Det er vel så viktig at kommunen
tar hensyn til de etablerte brukerne av området, så som de som ønsker snøskuterløype anlagt. I
undersøkelser fra andre områder i landet viser det seg at ca. 80% er imot anleggelse av
snøskuterløyper og etter min erfaring er ikke oppslutningen større her heller.
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