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Etablering av snøscooterløype i Verdal – oppstart av planarbeid
Sandvika Skiløyper har mottatt kopi av referat fra møtet i arbeidsgruppen den 20.mai. Vi har noen få
kommentarer og synspunkter vedrørende planprosessen og realitetene i saken.
Hytteeierne ved Innsvatnet, i Sandvika og Finnvola er representert med bare 1 medlem i
arbeidsgruppa. Vi mener dette kan være uheldig. Det vil være vanskelig for en representant å ivareta
alle interessene for et så stort område og med ulike hensyn å ivareta. Vi registrerer at hytteeierne i
Vera var representert med 2 deltakere i arbeidsmøtet.
Sandvika skiløyper har god lokalkunnskap om aktuelle problemstillinger for scooterløypa og ber
derfor om å bli holdt orientert om planarbeidet slik at vi kan bidra med informasjon og synspunkter.
Referat fra møter og andre relevante dokumenter bes sendt til Bjørn Erik Olsen (bj-eol@online.no)
og/eller Jens Musum(jens.musum@ntebb.no).
Referat fra møter i arbeidsgruppa må sendes ut så raskt som mulig, senest 1 uke etter møtet, og det
må gis en rimelig frist for eventuelle tilbakemeldinger. (Referat fra møtet den 20.mai ble sendt ut
4.juli, og med frist for kommentarer til 17.juli. Dette er ikke tilfredsstillende).
De skisserte traseer for snøscooter ser ut til å berøre oss og alle andre som går på ski i området
relativt lite. Men eventuell parkering for scooterkjørere ved Breivatnet vil være uheldig, og vi ber om
å bli varslet umiddelbart hvis det blir vurdert andre traseer enn de som til nå er presentert. Vi er
spesielt opptatt av at det blir funnet en god trase ved Breivatnet og ved Innsvollen og at eventuelle
kryssinger av vårt skispor blir lagt til steder der det blir minimal fare for kollisjon eller hindringer.
Skiløpere i stor fart i unnakjøringer må ikke risikere å møte kryssende scooter.
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