Høringsuttalelse fra Inns Hytteeierforening angående forskrift for kommunalt
løypenett for snøscooter i Verdal kommune.

Inns hytteeierforening sendte inn uttalelse i forbindelse med oppstart av
utarbeidelse av forskrift for snøscooterløyper i Verdal kommune. Vi var den
gang svært kritiske til at det skulle legges snøscooterløyper i det aktuelle
området og kan ikke se at prosessen med kartlegging av friluftsområder og
konsekvensutredning som nå har foregått har endret på dette. Inns
hytteeireforening består av ca. 130 hytteeiere i Sandvika området og de fleste
av de nærmest berørte hyttene har medlemskap her. Vi ser det derfor som en
selvfølge at vår høringsuttalelse blir tillagt stor vekt i denne saken. I forbindelse
med at det skulle etableres snøscooterløyper rundt omkring i landet ble det av
miljødepartementet laget en veileder for dette formålet. Inns hytteeierforening
mener kommunen må følge denne veilederen på en helt annen måte enn det
de legger opp til her. Vi vil kommentere spesielt følgende punkter:

Støy og helse
Ved etablering av skuterleder og startpunkter vil dette medføre støy. Vi ser at det er
konsekvensutredet for støy, men vi stiller store spørsmålstegn ved måten denne
utredningen er foretatt på. For det første må det sies noe om hvilken type snøscooter som er
brukt. Hvis det er brukt en snøscooter med firetaktsmotor vil denne ha et helt annet
støynivå enn en totaktsmotor på 100 -200 hk. Når vi vet at det er denne typen snøscooter
mange foretrekker, så blir lydbildet et helt annet. Som vi kan se er det heller ikke foretatt
noen støymåling i av- og pålastningssonen med mange snøscootere samlet på en gang. I
området rundt Breivatnet er det mange hytter som får denne støyen tett innpå seg. Det er
mange 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 og da kunne få oppleve stillhet er for mange noe som verdsettes meget høyt
og har stor betydning. Ingen av de som har hytter i det aktuelle området har kjøpt disse for
at de skal drive med snøscooterkjøring. Heller tvert imot, så har de aller fleste hytteeierne i
området etablert seg der med det formål at de ønsker stillhet og ro og med den
helsefremmede effekt dette gir. WHO definerer helse som tilstand av fysisk, psykisk og sosial
velvære hvor støy er en uønsket lyd. Kommunen må derfor ta innover seg hvilke
konsekvenser det vil ha for folks helse å legge en snøskuterløype til dette området. Både
med at man utsettes for uønsket støy og mistrives med det, men også at folk slutter å bruke
området til friluftsaktiviteter og får mindre aktivitet. På grunn av sin beskaffenhet er også
området mye brukt av folk som ikke har hytter her. Vi er bekymret for at mange nå vil slutte
å bruke området hvis det blir lagt snøscooterløyper dit. Dette på grunn av at det vil bli mye
mer støy i området, men også av at det vil bli mye mer begrenset parkering. Allerede nå er

parkeringsplassene fulle på gode utfartsdager og når en ekvipasje med bil og
snøscooterhenger trenger 3-4 vanlige bilplasser så sier det seg selv at det går galt.

Friluftsliv:
I veilederen fra miljødepartementet 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.

Her blir begge disse føringene brutt ved å legge snøskuterløypene inn i de planlagte
områdene. Friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt ved etablering av snøskuterløyper og
dette området er antagelig blitt det mest betydningsfulle i kommunen for skigåing. Gode
tilrettelagte skiløyper som kjøres opp fra 1. januar til etter påske og lite snø i lavlandet de
siste årene har ført til dette. Her er det et lett terreng å ferdes i og det er stor utfart i
området både fra hytteeiere og andre. Området har i kommunens egen kartlegging fått
benevnelsen «meget viktig friluftsområde» og da er vi vel alle enige?
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 fra vår side med skuterleder i nærheten eller kryssing av disse. I
tilknytting til de oppkjørte skiløypene og fjelltopper/utsiktspunkt/fiskevann i området lager
mange ski gråere sine egne løyper mellom hyttefelt/hytter/parkeringsplasser som ikke er
påtegnet noe kart. Disse må ivaretas på samme måte som de oppmerkede løypene.
Dette området er et av de største sammenhengende vinterfriluftsområdet i kommunen og
det er allerede oppkjørte skiløyper mellom Sandvika og Vera. En etablering av
snøskuterløype i dette området vil derfor være et klart brudd på denne veilederen.
Vil også presisere at rekreasjonskjøring med snøskuter ikke defineres som friluftsliv.

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. Dette er et område hvor det ferdes mye folk og 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. Området brukes også mye til jakt og trening av hunder og en snøscooterløype vil
også være en fare for sikkerheten til disse.

Med bakgrunn i disse punktene mener vi at den planlagte forskriften om snøskuterløyper i
Verdal kommune og området Breivatnet – Vera må skrinlegges. Vi ser at dette nå har blitt en
prestisjesak for kommunen å få til denne traseen når de nå har valgt å bruke ca. 300 000,- på
en utredning som man allerede før oppstart så brøt med veilederen for etablering av
snøskuterløyper på flere punkter. Kommunen bør se at ved å legge en snøskuterløype inn i
dette område med så mange etablerte brukere, vil det bli grunnlag for store konflikter. I
undersøkelser fra andre områder i landet viser det seg at ca. 80% av befolkningen er imot
anleggelse av snøskuterløyper i sitt område og etter vår erfaring er ikke oppslutningen større
her heller. Vår hytteeierforening er den som blir mest berørt og her er nok andelen av
motstandere enda høyere. Det er vel så viktig at kommunen tar hensyn til de etablerte
brukerne av området, så som de som ønsker snøskuterløype anlagt. Vi forventer derfor at
Verdal kommune etter høringsrunden konkluderer med at det ikke blir etablert
snøscooterløyper i det aktuelle området.
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