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Deres ref:

Vår ref: HAVKVE 2013/4023

Dato: 09.06.2016

Referat fra møte i administrativ arbeidsgruppe - etablering av
snøscooterløype mellom Vera og Sandvika 20.05.2016
Verdal kommune har avholdt møte i administrativ arbeidsgruppe i anledning etablering av
snøscooterløyper for rekreasjonskjøring mellom Vera og Sandvika. Hensikten med møtet var
å avklare trase for videre utredning.
Møtedato: 20. mai 2016
Møtetidspunkt: 09:00 – 12:00
Møtested: Verdal rådhus, kommunestyresalen
Følgende var til stede:
Bjørn Gotheim – Verdal snøscooterklubb
Petter Voll – Enhetsleder samfunnsutvikling, Innherred samkommune
Rune Sørholt – Utmarksforvalter, Innherred samkommune
Håvard Kvernmo – Arealplanlegger, Innherred samkommune
Rune Tronsmo Olsen – Grunneier, Vera
Gunnar Julnes – Nordvera hytteforening
Toralf Hjelde – Sørmoen hytteforening
Harry Olsen – Hytteeierne i Sandvika
Gunnar Gustad – Verdal naturvernforbund
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Marius Nilsen – Forum for natur og friluftsliv i Nord-Trøndelag
Rune Gudding – Verdalsbruket AS
Stig Danielsen – Feren reinbeitedistrikt
Nils Sigvard Danielsen – Feren reinbeitedistrikt
Hanne-Lena Wilks – Skjækra reinbeitedistrikt
Lars Isak Påve – Skjækra reinbeitedistrikt
Jon Stamnes – Verdal fjellstyre
Leif Eriksson – Til stede for Olav Eriksson - Grunneier, Sandvika
Innledning
Petter Voll ønsket velkommen
Petter Voll ble oppnevnt som møteleder.
Merknader til møteinnkallingen:
1. Hytteierne i Sandvika oppfatter det som urettferdig fordeling med tre representanter
fra Vera og en fra Sandvika, tatt i betraktning at det er et stort antall hytter som
potensielt kan bli berørt i området Sandvika. Viser til at det er flere hytter i Sandvika
og at det i utgangspunktet ble fremmet ønske om flere representanter.
Kommentar i møtet: Det ble vist til møteinnkallingen som presiserte at kommunen ønsket en
representant fra de respektive hytteområdene. Det ble også vist til prosessen i sin helhet,
hvor hver enkelt hytteeier har anledning til å komme med uttalelse.
2. Reindriftsnæringen ber om mulighet til å stenge løypen ved behov.
Kommentar i møtet: Dette kan legges inn i forskriften.
Hoveddel:
Håvard Kvernmo presenterte saken i sin helhet. Dette omfattet:
- Historikk.
- Hjemmelsgrunnlag etter lovendring.
- Politiske beslutninger lagt til grunn i arbeidet.
- Foreløpig forslag til trase for videre utredning.
Merknader til trase for videre utredning:
- Hytteier: Orrfugl – spillplass.
- Hytteierforeningen, med støtte fra FNF: Ønsker løypa lengst mulig vest for
Bellingsflata. Ønsker få kryssingspunkt langs skiløypa.
- Naturvernforbundet: Støy over tid – korte perioder med støy ved anlegging av korte
løyper.
- Fartsbegrensninger vil være med på å redusere støynivået sikkerheten langs løypene.
- Hytteforeningen i Sandvika: Ønsker å begrense kryssingen ved Bellingen.
- Utrede sløyfe mot Sverige ved Sørenden av Skillevatnet.
- Naturvernforbundet: Påkobling av svensk løypenett vil medføre økt bruk – økt konflikt
mot friluftslivet.
- FNF: For mange startsteder.
- Hytteforeningen i Sandvika: Ønsker ikke oppstart fra hyttefelt.
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Grunneier på Sandvika: Nei til etablering av bru over elva. Ønsker ikke trafikk på
eiendommen.
Konsentrere seg om sørsiden av Innsvatnet med 3 oppstartspunkt. Brua og de 2
«lunningsplassene» + Breivatnet.
Reindriftsnæringa: Rein vil bruke løypa til å forflytte seg. Imot forslaget på Innsvollen.
Prinsippet utleiehytta ved Bellingen. Hytta er offentlig tilgjengelig og åpen for
allmennheten gjennom utleie. Til forskjell fra private hytter i område, vil det bli vurdert
en mulig trase frem til denne med bakgrunn i dette. Presedens for at andre hytter i
området får løypen helt frem/eventuelt får «private» påkoblingsmuligheter vurderes i
den forbindelse som ikke relevant.
Hytteforeningen i Sandvika: Må ta hensyn til hyttene ved Skillevatnet. Vurdere å legge
traseen lengre vest.
Reindriftsnæringa: Ikke aktuelt med andre alternativ inn til Storbellingen.
Hytteforening i Vera: Forslag om flere oppstartspunkt ved Veresvatnet. Farlige
isforhold. Fare for nei i sammenheng med kryssing av broen ved samfunnshuset.
Foreslår oppstartspunkt ved Kirka i Nord-Vera og Tronsmoen.
Ta dette med i utredningen.
Elva ved samfunnshuset, utfordrende kryssing.
Undersøke muligheten ved å stenge løypa dersom det avdekkes ulovlig kjøring andre
steder i kommunen. Det ble vist til eksempel fra Namsskogan kommune.
Utrede alt i Vera utenfor Kjeholmen, dersom man ikke får benytte brua over elva.

Med hilsen
Håvard Kvernmo
Arealplanlegger

Kopi til:
Rune Sørholt
Petter Voll
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