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Referat - møte i administrativ arbeidsgruppe 18.05.2017 - Forsøksordning
med etablering av snøscooterløyper - Presentasjon av foreløpig KU og
ROS-analyse
Kl. 09:30 – 12:30
Tilstede var:
Jostein Grande – Verdal snøscooterklubb
Marius Nilsen – FNF Nord-Trøndelag
Jon Stamnes – Verdal fjellstyre
Gunnar Julnes – Hytteeiere i Vera
Harry Olsen – Hytteierforeningene i Sandvika
Rune T. Olsen Grunneierne i Vera
Nils Sigvard Danielsen – Feren reinbeitedistrikt
Sonja Kristine Danielsen – Feren reinbeitedistrikt
Rune Sørholt – Innherred samkommune
Frode Strand – Verdal kommune
Håvard Kvernmo – Innherred samkommune
I møtet:
Arealplanlegger, Håvard Kvernmo ønsket velkommen.
Håvard ga en orientering om referat fra forrige møte, status pr. i dag og fremdrift i
prosjektet.
-

Oppsummering fra møtene i 2016.
Sammendrag så langt, fra forrige møte.
Hva er gjort frem til nå, hva forventes gjort videre?
Resultat fra KU.
Resultat fra Friluftskartlegging.
Resultat fra ROS-analyse.
Snøscooterløypen foreslås tatt ut fra St.Olavs bru til parkering ved Breivatnet.

Merknader underveis:
-

Postadresse:
Postboks 130
7601 Levanger
Tlf. 74052500

Feren reinbeitedistrikt
Kryssing av sperregjerder – ikke noe problem i dag, men reindrifta vurderer å utvide
anlegget.
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-

Verdal snøscooterklubb
Forslag om å legge opp til én parkeringsplass og at denne legges til Vera for å redusere
konflikten med friluftsverdiene i Sandvika/Finnvola-området.
Hytteierne stiller seg positiv til en slik løsning.

-

Kryssing av riksgrensen:
Snøscooterklubben ba kommunen å sjekke hvordan de hadde gjort det på Røros og i Tydal
ifm. Kryssing av riksgrensen. Har de lagt kryssing ved veg?
Kommunens kommentar etter møtet:
Tydal: Har ikke kryssing av riksgrensen – verken med veg eller snøscooterløype.
Røros: Har ikke kryssing av riksgrensen med snøscooterløyper.
Lierne: To kryssinger (Tunsjø og Lindahl). Disse er lagt til veg – tilsvarende det Verdal
kommune har utredet.

-

Kartlegging av friluftsområder v/ Frode Strand (Verdal kommune:
Snøscooterløypa vil bli lagt i et område som er et område med svært viktige
friluftsinteresser.
Kommentar: Tas til orientering. Konsekvensutredningen har vurdert løypa opp mot
friluftsinteressene.

-

Vera:
Snøscooterklubben ønsket ei tilførselsløype fra Tronsmoen som kobler seg på leden på
Veresvatnet.
Hytteforeningen v/Gunnar Julnes ønsket at kommunen undersøkte miligheten for «fri
kjøring» på Veresvatnet og påkobling for private hytter.
Kommunens kommentar: Tas til orientering.

-

Sandvika: Hytteforeningen v/Harry Olsen – Ikke ønskelig med unødvendig støy fra
snøscooter i hytteområdet.

Ytret sterk skepsis til at kommunen velger å legge snøscooterløypen gjennom et
område som er verdsatt til meget viktig friluftsområde og med det gå på tvers av den
utarbeidede veilederen.
-

Forskriften: Reindrifta ønsket at ledet ble åpnet 1. januar og at den ble stengt 15. april.
Snøscooterklubben ønsket at leden ble åpnet 1. november og at den ble stengt etter påske
eller tidligst 15. april.
Reindrifta hadde også en kommentar til leden bort til hytta til Verdalsbruket på Bellingen.
Ønsket at det ble satt opp skilt på aktuelle innfallsområder at man befinner seg i område
med reindrift og info på hva man må ta hensun til.

Postadresse:
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Snøscooterklubben: Ønsket å få tilsendt sakspapirer fra møtet.
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Kommunens kommentar: Sakspapir er lagt ved referatet med foreløpige arbeidsdokument.
Arbeidsdokument som går på naturmangfold unntatt offentlighet er ikke vedlagt. Deler av
KU som belyser naturverdiene måtte vurderes etter offentlighetsloven i etterkant av møtet.
Foreløpig KU er vurdert til å ikke inneha informasjon unntatt offentlighet og vil dermed
legges ved møtereferatet.

Referent; Håvard Kvernmo og Rune Sørholt, Innherred samkommune 26. mai 2017

Med hilsen
Håvard Kvernmo
Arealplanlegger
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Skuterløype ROS - detaljkart
Nytt forslag traseer
Skuterløype friluftsliv
Oversiktskart
ROS-analyse
Naturtypebeskrivelse
Konsekvensutredning av snøscooterløyper i Verdal kommune
Innkalling til møte i administrativ arbeidsgruppe - etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune
Referat fra møte i administrativ arbeidsgruppe - 05. desember 2016 - Forsøksordning med etablering av
snøscooterløyper
Referat fra første møte i administrativ arbeidsgruppe - etablering av snøscooterløype mellom Vera og
Sandvika 20.05.2016

Kopi til:
Rune Sørholt
Petter Voll
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