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Høringsuttalelse angående planlagte snøskuterløyper:
Inns hytteeierforening består av ca. 130 medlemmer og har hatt denne saken opp på flere
medlemsmøter. Foreningen ønsker ikke at det skal anlegges snøskuterløyper i våre hytteområder.
Disse områdene omfatter Innsvatnet og oppover mot Bellingen og Skillevatnet. Dette standpunktet
omfatter også etablering av påkoblings- og startpunkter langs riksvei 72, hvor vi også har mange
hytteeiere som vil bli berørt. Når man ser på veiledningen for opprettelse av snøskuterløyper er det
etter vår mening vanskelig å forstå at man foreslår å legge løypene til dette området.
Hovedgrunnene for vårt standpunkt er:
Støy:
Ved etablering av skuterleder og startpunkter vil dette medføre støy. Medlemmer i Inns
hytteeierforening har hytter i store deler av det planlagte området og det er derfor mange av disse
som vil bli berørt. Det er planlagt traseer så nært som 10-15-meter fra hytter og anneks, noe som vi
anser som helt meningsløst og useriøse forslag. Manger er 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.

Terrenginngrep:
Noen av de planlagte traseene vil kreve omfattende terrenginngrep i form av rydding av skog. Som vi
tolker loven er dette ikke tillatt og heller ikke ønskelig av oss.

Friluftsliv:
I veiledningen 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.

Inns hytteeierforening mener at begge disse føringene blir brutt ved å legge snøskuterløypene inn i
de planlagte områdene og at dette er en meget viktig faktor for å stanse de videre planene.

Friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt ved etablering av snøskuterløyper og dette området er
etter vår mening 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 lager mange hytteeiere sine egne skitraseer mellom
hyttefelt/hytter som ikke er påtegnet noe kart. Disse må ivaretas på samme måte som de
oppmerkede løypene.
Mange hytteeiere i området har jakt som hobby, og området er mye brukt til dette før jul og til
trening av hund etter jul og fram til april. Man ser derfor for seg konflikter mellom snøskuter og
hund/hundeeier, samt at faren for at dyrelivet forstyrres. Vi kjenner i dag til 2-3 spillplasser for
orrfugl hvor det er planlagt løype over.
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. 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 vi at planene om snøskuterløyper i området Innsvatnet – Vera
må skrinlegges da dette vil ødelegge frilufsgleden til veldig mange hytteeiere/naturbrukere i
området.
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