Møte i administrativ arbeidsgruppe –
snøscooterløyper i Verdal kommune 05.
desember 2016
Kl. 09:30 – 12:30

Tilstede var:
Bjørn Gotheim – Verdal snøscooterklubb
Leif Eriksson – Grunneierrepresentant, Sandvika
Rune Gudding – Verdalsbruket AS
Marius Nilsen – FNF Nord-Trøndelag
Jon Stamnes – Verdal fjellstyre
Harry Olsen – Hytteierforeningene i Sandvika
Rune T. Olsen Grunneierne i Vera
Nils Sigvard Danielsen – Feren reinbeitedistrikt
Rune Sørholt – Innherred samkommune
Frode Strand – Verdal kommune
Håvard Kvernmo – Innherred samkommune
Petter Voll – Innherred samkommune
I møtet:
Enhetsleder, Petter Voll ønsket velkommen.
Håvard ga en orientering om referat fra forrige møte, status pr. i dag og fremdrift i prosjektet.
-

Oppsummering fra møtet 20. mai 2016.
Sammendrag så langt, fra forrige møte.
Hva er gjort mellom møtet i mai frem til nå, hva forventes gjort videre?
Resultat – foreløpig utredning.
Gjennomgang av innkomne merknader til melding om oppstart – det ble referert til samtlige
merknader – disse ligger på kommunens hjemmeside i sin helhet;
http://verdal.kommune.no/Si-din-mening---horinger/

Merknader underveis:
-

Feren reinbeitedistrikt er i dag imot løypa. v/Nils S. Danielsen.
Kommunens kommentar: Tas til orientering.

-

Feren reinbeitedistrikt vil ha skriftlige garantier på at det ikke blir flere løyper i Verdal. v/Nils
S. Danielsen
Kommunens kommentar: Kommunens administrasjon kan ikke gi skriftlige garantier for at
det ikke blir utredet utvidelser i fremtiden. Det er understreket i vedtaket at man skal hente

inn erfaringer fra denne løypa i første omgang, før man vurderer en eventuell utvidelse. En
eventuell utvidelse må da gjennom samme prosessen som kjøres for denne løypa.
-

Merker seg at skiløypa ikke er vist i samme kart som snøscooterløypa.
Kommunens kommentar: Dette vil bli gjort i beskrivelsen av forslag til forskrift som legges
frem til politisk behandling.

-

Kort tid til å komme med uttalelser – Lagt til ferie – mange hytter som skal informeres.
v/Harry Olsen på spørsmål fra kommunen.
Kommunens kommentar: Tas til orientering.

-

Uheldig å krysse reingjerder på Breivatnet. v/Nils S. Danielsen
Kommunens kommentar: Tas til orientering.
Parkeringsplassen ved Breivatnet er allerede full på godværsdager av skigåere. Det vil bli
trangt om plassen.
Kommunens kommentar: Tas til etterretning. Avbøtende tiltak må vurderes.

-

-

Hvem er eier av parkeringsplassen? v/Leif Eriksson. Statsskog er grunneier. Plassen ikke
brøytet opp av Fylkeskommunen som er eier av Fv 72.
Kommunens kommentar: Tas til orientering.

-

Må bli enige om løypene før høring. Området sør for Skillevatnet og Innsvatnet/Bellingen er
mest konfliktfylt for reindrifta. v/Nils S. Danielsen.
Kommunens kommentar: Utredningene vil bli gjennomført også for disse strekningene.
Resultatene fra utredningene vil bli lagt til grunn i den videre vurderingen.

-

Sitering fra powerpoint; «omforent holdning til at det ikke er ønskelig med snøscooterløype i
det planlagte området». Kommunen må opptre objektivt. Majoriteten er imot, men det er
ikke en omforent holdning. Viktig å være ryddig i den videre saksframdriften. Hyttefolket er
nødvendigvis ikke imot løypa, men er skeptisk til oppstart/sted. Jf. For øvrig uttalelser fra
Caravanforeningen og Østerinnsvollen hytteforening. v/Rune Gudding.

Kommunens kommentar: Innser at vinklingen er uheldig og understreker at kommunen
forholder seg objektiv til saken. Riktig vinkling er at majoriteten i arbeidsgruppa er imot, men
at det også er interessegrupper som er for. Kommunen sørger for at dette tas til følge og
videreformidles riktig i den videre saksbehandlingen.
-

Kommunen må vurdere kryssing ved Essingen. v/Rune Tronsmo Olsen.
Kommunens kommentar: Tas til etterretning.

Frode Strand ga en orientering rundt kartlegging og verdsetting av friluftsområder.
-

Det er et overordna mål at flest mulig av landets kommuner skal ha kartlagt dette innen
2018.
Oppstart av utredning av snøscooterløyper i Verdal.
Gammel friluftsplan fra 1990.
Statet høsten 2015 med en prosessplan.
Gjennomgang av prosessplan og hva man har gjort i Verdal så langt.

Merknader underveis:
-

-

Detaljgraden i kart burde være tilsvarende for alle områder. Jf. Kråksjøen og Sul opp mot
Vera/Sandvika. Områdene i og rundt Vera/Sandvika har også områder som ikke er ofte brukt,
selv om de er markert som svært viktige friluftsområder er det mindre områder også her som
er mindre viktig for friluftslivet. v/Rune Gudding og Rune Tronsmo Olsen.
Kommunens kommentar: Tas til etterretning. Legger inn disse detaljene i området hvor
snøscooterløypene planlegges. Detaljeringsgraden skal videre drøftes med fylkeskommunen
13. desember. En får da ta stilling til behovet for å gjøre dette for samtlige deler av
kommunen. Må være forberedt på at økt krav til detaljeringsgrad også utsetter prosessen.
FNF ønsker oversendelse til kvalitetssjekk. v/Marius Nilsen.
Kommunens kommentar: Tas til orientering. Ferdig kart oversendes når det er klart.

Oppsummering v/Håvard Kvernmo
- Viste til tidligere møte med reindriftsnæringen og at referat fra dette blir sendt til
reindriftsnæringen i nær fremtid.
- Forslag til å på sikt ta ut traseen på Innsvatnet. Snøscooterklubben ønsker ikke dette v/Bjørn
Gotheim.
- Kommunen etterspurte snøscooterklubbens interesse i å bruke løypa slik den er vedtatt
utredet, med og uten påkobling til St.Olavsbru og Sverige. Snøscooterklubben uttrykte
usikkerhet rundt interessen i å bruke løypa dersom den kun strekker seg fra St. Olavs bru til
Vera og eventuelt fra Breivatnet til Vera. Påkobling til Sverige øker interessen da det blir
påkobling til et større løypenett.
- Leif Eriksson: Savner at Sul blir med. Flere alternativ til dagens løype. Reindriftsnæringa
ønsker ikke denne.
- Harry Olsen: Støtter forslag om å ta ut sørdelen av løypa. Fører til mindre konflikt.
- Rune Tronsmo Olsen: Løype 15-16 km, snart ikke noe igjen.
- Danielsen: Reindrifta vil gå imot hele prosessen så lenge de ikke får skriftlige garantier for at
det ikke blir utredet nye løypetraseer i framtida.
Neste møtet ble avtalt tidlig i april 2017, forutsatt at utredningene er ferdig. Må ta høyde for
påskeferie.

Referent; Håvard Kvernmo og Rune Sørholt, Innherred samkommune 09. desember 2016.12.09

