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Høringssvar forskrift for kommunalt løypenett snøskuter, Verdal
kommune
Naturvernforbundet i Verdal er gitt representasjon i arbeidsutvalg for etablering av snøskuterløyper i
Verdal kommune. Vi takker for at dere inkluderer oss i arbeidet, og vil her komme med høringssvar til
løypetraséen som nå er foreslått.
Naturvernforbundet ønsker minst mulig kjøring med snøskuter i områder som er viktige for dyrelivet.
Oppstykking av leveområder er en av de største truslene mot sårbare arter. Selv små forstyrrelser ved
hekke- og beiteplasser for rovfugl, rype, hare, hjortedyr, skogsfugl og fjellrev kan være kritisk. Den
svenske rapporten «Terrengkjøringens påvirkning på dyrelivet» sammenfatter 70 – 80 internasjonale
studier og konstaterer at all terrengkjøring har «en viss negativ effekt», og at snøskutere forstyrrer
mest. Dette er i høyeste grad også aktuelt for snøskuterkjøring på norsk side av grensa, mellom Vera
og Breivatnet.
Den aktuelle traséen ligger midt i 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 det skal tas spesielt hensyn til friluftsliv. 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
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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 til en en bred gruppe av lokale brukere har en også regionale brukere som gjør at
området blir ekstra verdifullt.
Konsekvensutredningen argumenterer med at skutersesongen kun foregår i en av årets fire årstider og
at påvirkningen derfor vil bli liten. Dette argumentet er svakt, spesielt når det er et svært attraktivt
vinterfriluftsliv som berøres. Naturvernforbundet frykter dessuten at oppretting av denne løypa kan
bli første skritt på veien mot tilknytning med løypenettet i Sverige. Om dette skulle skje risikerer en at
løypa vil bli hyppig brukt som utgangspunkt for scooterkjøring og «harry-handel» i Sverige.
Vi trenger ikke flere brølende motorer i naturen. Vi må kunne nyte vinterfjellet uten å forstyrre
dyrelivet og hverandre. Konklusjonen blir at Naturvernforbundet i Verdal anmoder om at
løypeforslaget tas bort i sin helhet.
Denne uttalelsen er skrevet i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv Nord-Trøndelag, v/ Marius
Nilsen.

Med vennlig hilsen
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