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Deres ref:

Høringssvar forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Verdal
kommune
Nord-Trøndelag Turistforening (NTT) er gitt representasjon i arbeidsutvalg for etablering av
snøscooterløyper i Verdal kommune. Vi takker for at dere inkluderer oss i arbeidet, og vil her komme
med høringssvar til løypetrasé som nå er foreslått.
NTT ønsker minst mulig rekreasjonskjøring med snøscooter i områder som er viktige for friluftslivet,
herunder tur- og skiløyper og åpne hytter som vi drifter. Den aktuelle traséen som er foreslått ligger
midt i vårt kjerneområde i Verdal. Vi har to hytter i området, Bellingstua som ligger på Bellingsflata
og Vereshytta som ligger rett ved turstien og foreslått skuterløype på østsiden av Veresvatnet. Det
aktuelle fjellområdet der løypa foreslås er etter vårt skjønn et av de mest brukte friluftsområdene
vinterstid. God tilgjengelighet og tilrettelegging for enkelt friluftsliv på fjellet gjør dette til et
attraktivt område for vinterfriluftsliv, jakt og fiske. Det er mange hytter her og hytteforeningene,
spesielt ved Innsvatnet, har signalisert at de ikke ønsker en etablering av skuterløype.
I motorferdselforskriftens § 4a står det at friluftslivet skal tas spesielt hensyn til – dette gjelder
spesielt viktige og svært viktige friluftsområder (A- og B-områder). Når vedtak om etablering av løype
i friluftsområder skal gjøres så må kommunen vurdere betydningen av friluftsområdet opp mot
øvrige tilsvarende friluftsområder i kommunen. I konsekvensutredningen levert av Multiconsult så
får delstrekningen mellom Vera og Breivatnet liten negativ konsekvens for friluftslivet, mens resten
får liten til middels negativ konsekvens. Dette begrunner de med at det finnes tilsvarende områder i
kommunen.
Vi mener at dette er en undervurdering. Området har en svært høy brukerfrekvens, enkel
tilrettelegging med merkede skiløyper og en tilgang til høyfjellet som det ikke finnes maken til i
kommunen. I tillegg argumenteres det i KU’en med at skutersesongen kun foregår i en av årets fire
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årstider så derfor vil påvirkningen bli liten. Dette argumentet er svakt, spesielt når et svært attraktivt
vinterfriluftsliv er det som berøres.
Konklusjonen må bli at løypa vil komme i direkte konflikt med et av de viktigste
vinterfriluftsområdene i kommunen som har en bred brukergruppe, også regionale brukere som gjør
at området blir ekstra verdifullt. Derfor anmoder Nord-Trøndelag Turistforening om at
løypeforslaget tas bort i sin helhet.
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