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Konsekvensutredningen har samlet sett vurdert alle tema som er oppgitt i konkurransegrunnlaget fra Innherred
samkommune. Ikke-prissatte tema som naturmangfold, kulturminner, landskap, friluftsliv og nærmiljø og reindrift er
vurdert etter malen i Statens vegvesen sin håndbok V 712. Naturressurser er et eget tema i konsekvensutredninger
og omfatter jordbruk, skogbruk, utmark og reindrift. I denne utredningen er kun reindrift omtalt. For de andre del
temaene innen naturressurser er dette ikke etterspurt fra oppdragsgiver og mulige konsekvenser er så lave at det
ikke er utredet etter malen i V 712.
Andre tema som støy, ROS-analyser, kjørbarhet og sikkerhetsvurderinger er også utredet. Det er særlig lagt vekt på
støy både for hytter og i forhold til tradisjonelt, enkelt friluftsliv. Miljødirektoratet har utarbeidet en egen veileder for
støy og snøskuterløyper som er lagt til grunn for arbeidet. Når det gjelder sikkerhet langs løypa er store deler av det
foreslåtte løypenettet kjørt som en del av feltarbeidet i utredningen. Dette har medført forslag om både mindre og
litt større endringer i traseen. Utredningen foreslår fem litt større endringer som alle er kartfestet, omtalt og vurdert.
Videre er det foreslått flere mindre endringer som alle framkommer på kart og i et justert forslag til traseer.
Konsekvensutredningene viser at det er reindrift som er mest utsatt for negative konsekvenser av forslaget til
snøskuterløyper. Når det gjelder særverdiområder som beitehage ved Breivatnet, trekkrute over Innsvatnet blir slike
utfordringer løst ved å foreslå avbøtende tiltak som midlertidige stengninger av snøskuterløypa. Negative
konsekvenser på vinterbeite er vurdert til middels negative og inntil 10 % av Feren reinbeitedistrikt sitt vinterbeite
nord for fylkesveg 72 blir berørt av forslaget til snøskuterløype.
Når det gjelder naturmangfold er det flere konflikter mot hekkende rovfugl noe som har medført at utredningen ikke
anbefaler å etablere del-strekning 2A og 3, og foreslår også avbøtende tiltak for del-strekning 1. Utover rovfugl er det
kun mindre negative konsekvenser på naturmangfold.
Området Sandvika – Vera er i Verdal kommune sin kartlegging av friluftslivsområder kategorisert som et
utfartsområde med helårsbruk. Området er av kommunen verdsatt som et svært viktig friluftsområde. Forslag til
snøskuterløypa ligger for det meste innenfor dette friluftsområde. Snøskuterløypa ligger på kortere deler av
strekningen nær den oppkjørte skiløypa mellom Innsvatnet og Veresvatnet. Gjennom løypeplanlegging er konfliktene
forsøkt redusert men noe konflikter mot tradisjonelt friluftsliv og annen bruk vinterstid vil det være. Det vil ikke være
konflikter mot friluftsliv vår, sommer og høst.
Støyutredningene viser at det er 57 hytter som havner innenfor gul eller rød støysone. Gjennom avbøtende tiltak som
større og mindre løypeomlegginger og fartsreduksjoner gjenstår det 6 støyfølsomme bygninger som havner i gul
støysone og 2 som havner i rød støysone. De to i rød støysone er Bellingsstua til Verdalsbruket og Vera samfunnshus.
Sikkerheten for kjørere synes godt ivaretatt i de justerte forslagene til traseer. Utredningen viser at de foreslåtte delstrekningene 2B og 4 ikke er kjørbare med snøskuter. Disse to løypene er lagt om slik at det skal finnes forslag som er
kjørbare. Under befaringen 2. mars 2017 var heller ikke hele delstrekning 2A kjørbar, men dette skyldtes i stor grad
for lite snø.
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Innledning
Verdal kommune ønsker å utrede konsekvenser av snøskuterløyper i områdene Innsvatnet –
Veresvatnet. Det er foreslått ei løype med flere del-strekninger. Multiconsult har delt inn
snøskuterløypene i fire del-strekninger og alle er vurdert og konsekvensvurdert (Figur 1; Figur 7).

1.1

Lovhjemmel og forutsetninger
Adgang til å etablere snøskuterløyper til fornøyelseskjøring er hjemlet i motorferdselloven (§ 4a) og
forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag (§ 4a). Miljødirektoratet har
utarbeidet en veileder for fastsettelse av snøskuterløyper. Veilederen gir en gjennomgang av
saksbehandlingsprosedyrer og hvilke krav og hensyn som må ivaretas. Det er angitt en rekke
begrensinger i adgangen til å fastsette løyper (se kapittel 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3): det skal ikke legges
løyper i verneområder, løyper skal ikke være til vesentlig skade for reindriften og at det ikke er tillatt
med terrenginngrep. Utover dette er det en rekke tema som kommunene skal ta hensyn til ved
etablering av snøskuterløyper. Miljødirektoratet har også utarbeidet egne veiledere for
naturmangfold og støy.
1.1.1 Verneområder
Det skal ikke etableres nye snøskuterløyper i eksisterende verneområder eller foreslåtte
verneområder. Med foreslåtte verneområder menes områder der forslag er kunngjort etter
naturmangfoldlovens § 42.
Den foreslåtte snøskuterløypa i Verdal kommune berører ikke eksisterende eller foreslåtte
verneområder.
1.1.2 Reindriften
Kommunen må vurdere konsekvensene for reindriften når den starter arbeidet med å planlegge
snøskuterløyper. Løyper som virker inn på reindriftens særverdi- og minimumsområder, vil normalt
anses for å være til vesentlig skade og ulempe for reindriften.
Med særverdiområder menes flyttlei, brunstland, kalvingsland, sentrale luftingsområder, samt
områder i og ved anlegg til merking, skilting og slakting. Minimumsbeite er det årstidsbeitet som
begrenser distriktets reintall. Kommunene skal utover dette ta spesielt hensyn til viktige
vinterbeiteområder. Statens vegvesen sin håndbok «Konsekvensanalyser» (V712) fastslår at
minimumsbeiter i distriktet skal ha stor verdi.
Kommunen bør etablere en tidlig og god dialog med reindriftsinteressene for å unngå unødige
konflikter.
Den foreslåtte snøskuterløypa går over hele sin strekning gjennom beiteområdene til Feren
reinbeitedistrikt. I nord er det parkering innenfor grensene til Skjækerfjell reinbeitedistrikt, selve
løypa går i praksis ikke innenfor Skjækerfjell reinbeitedistrikt sine områder.

1.1.3 Terrenginngrep
Det er ikke tillatt å planere eller opparbeide terrenget. Snøskuterløypene skal ikke gi synlige,
permanente spor i barmarksesongen. Hva som regnes som terrenginngrep må vurderes i lys av
dette.
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Kvisting eller felling av enkelttrær regnes ikke som terrenginngrep.
Klopper eller enkle bruer kan etableres der dette er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. Bruer vil
etter forholdene kunne regnes som tiltak etter plan- og bygningsloven. Plan- og bygningslovens
regler vil da gjelde for saksbehandling av disse.
Snøskuterløypa vil bli merket på høsten med staker eller brøytepinner, og disse vil bli tatt ned og
fjernet igjen på vårparten. Merking og skilting utover dette kan bli aktuelt i henhold til nærmere
avtaler.

1.1.4 Hensyn kommunen plikter å ta
Utover de ovenfor nevnte føringer i veilederen plikter kommunen å ta hensyn til følgende tema ved
fastsetting av snøskuterløyper:
-

Støy

-

Friluftsliv

-

Naturmangfold

-

Bolig- og hytteområder

-

Landskap

-

Kulturminner og kulturmiljø

-

Sikkerhet for de som kjører og andre

1.1.5 Tema for utredning.
Etter avtale med Verdal kommune / Innherred samkommune, vil følgende tema utredes:

1.2

-

Støy, knyttet til støyømfintlige bygg (f.eks. boliger, fritidsboliger)

-

Støy knyttet til friluftsområder som er verdsatt som svært viktig eller viktig

-

Friluftslivsområder – kommunens kartlagte friluftslivsområder legges til grunn

-

Reindrift

-

Naturmangfold – særlig fokus på rovfugler og arealkrevende arter

-

Landskap

-

Kulturminner og kulturmiljø

-

Sikkerhet og ROS-analyser

Veiledere og bakgrunnsmateriale
Til grunn for konsekvensutredninger er generelle publikasjoner og kunnskap lagt til grunn.
Miljødirektoratet har utarbeidet flere veiledere til bruk i arbeidet med fastsettelse av
snøskuterløyper:
-

egen veileder knyttet til «Fastsettelse av snøskuterløyper»

-

egen veileder om hensyn til naturmangfold

-

egen veileder knyttet til støy og snøskuterløyper».
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Forslag til snøskuterløyper
Verdal kommune foreslår en hovedløype fra samfunnshuset i Vera til St. Olavs bro ved Innsvatnet
(Figur 1). Løypa har en lengde på til sammen 28 km. I tillegg er det ei løype i øst-vestlig retning
mellom riksgrensa der fylkesveg 72 krysser grensa, og til Verdalsbrukets hytte ved Storbellingen.
Denne løypa er på cirka 4,5 km. For å gjøre arbeidet med konsekvensutredningen mest mulig
oversiktlig, har Multiconsult valgt å dele Snøskuterløypa fra St. Olavs bro og til samfunnshuset i Vera
inn i 3 del-strekninger som blir konsekvensvurdert hver for seg. I tillegg blir løypa mellom
Storbellingen og grensa utredet som del-strekning 4.
Delstrekning 1 fra Vera samfunnshus til parkeringsplass ved Breivatnet. På mange måter
hovedtraseen som har utgangspunkt i parkering både ved samfunnshuset og ved Breivatnet.
Delstrekning 2 fra Parkeringsplass ved Breivatnet til Innsvollen. En kortere strekning med to
alternative strekninger. Disse to alternativene skal vurderes opp mot hverandre.
Delstrekning 3 fra Innsvollen over Innsvatnet og fram til St. Olavs bro.
Delstrekning 4 fra Storbellingen til Riksgrensen. Dette er et sidespor til alternativ 1, men vi har valgt å
skille den ut som en egen delstrekning.
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Figur 1. Oversiktskart over forslag til snøskutertrasé.
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Metode

3.1

Vurdering av verdier, omfang og konsekvenser
Denne konsekvensutredningen er basert på en «standardisert» og systematisk tre-trinns prosedyre
for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å
etterprøve (Statens vegvesen 2014; håndbok V 712).
Det første steget i konsekvensvurderingene er å beskrive og vurdere området sine karaktertrekk og
verdier innenfor de ulike temaene/fagområdene. Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra
liten verdi til stor verdi. Verdikriteriene som er benyttet i denne utredningen er standard og hentet
fra V 712. Verdiene vurderes samlet og for den enkelte delstrekning.
Det neste trinnet består i å beskrive og vurdere utbyggingens omfang/virkning. Tiltakets
omfang/virkning blir vurdert både i tid og rom, og ut fra sannsynligheten for at virkningen skal
oppstå. Omfanget blir vurdert langs en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang.
Omfangskriteriene som er benyttet i denne utredningen er gitt innledningsvis under hvert
tema/fagområde. Omfang vurderes samlet og for det enkelte alternativ i hver delstrekning.
Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets påvirkninger på det enkelte delområde.
Påvirkningene kan være positive eller negative og skal vurderes i forhold til nullalternativet.
Omfanget skal vurderes etter en glidende skala som går fra stort negativt til stort positivt omfang.
Det tredje og siste trinnet i konsekvensvurderingene består i å kombinere verdien av området og
utbyggingens omfang/virkning for å få den samlede konsekvensvurderingen. Det understrekes at det
er Statens Vegvesen sin håndbok V 712 (Konsekvensanalyser) som ligger til grunn for verdisettingen.
Denne sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra svært stor negativ konsekvens til svært stor
positiv konsekvens (Figur 2). De ulike konsekvenskategoriene er illustrert ved å benytte symbolene
«+» og «-». Konsekvensene vurderes både for hver enkelt delstrekning og samlet sett for hvert
enkelt alternativ.
Hovedpoenget med å strukturere vurderingen av konsekvenser på denne måten, er få fram en
nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av et tiltak.
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Figur 2. Konsekvensvifta fra Statens vegvesen sin Håndbok V712 - konsekvensutredninger.

Innen alle tema (naturmangfold, naturressurser (reindrift), kulturminner, landskap og friluftsliv), er
det gjort vurderinger av verdi, omfang og konsekvenser for de ulike delstrekninger og for alle
alternativ i delstrekningene. Alle disse momentene er sammenstilt i en enhetlig tabell som er brukt
for flere av temaene. Her er også verdi og konsekvens fargesatt, jfr. malen i Statens vegvesen sin
Håndbok V 712.
Støy som er knyttet til fritidsboliger er vurdert i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for støy og
snøskuterløyper. Alle støyømfintlige bygg er vurdert om de er innenfor rød eller gul støysone. Dette
er vurdert på selvstendig grunnlag.
Videre er det også utredet støy som forstyrrelser på friluftslivet, med utgangspunkt i samme veileder.
Disse konsekvensene er vurdert sammen med friluftsliv og nærmiljø. Denne type bakgrunnsstøy er
vurdert innenfor en influenssone som går 1400 meter til hver side fra snøskuterløypa.
Tabellene viser verdivurdering for hvert tema i alle delstrekninger. L for lav verdi, M for middels verdi
og S for stor verdi. Tabellene viser også tematisk omfangsvurdering for hvert alternativ i alle
delstrekningene. Konsekvensene vurderes for alle alternativ både innen den enkelte delstrekning,
men også samlet sett for hvert enkelt alternativ. Det er konsekvent brukt kriteriene fra Håndbok V
712.
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Nullalternativet
Konsekvensene av et tiltak framkommer ved å beregne eller vurdere forventet tilstand etter
gjennomføring av tiltaket mot forventet tilstand uten tiltaket.
En må ha en referansesituasjon – kalt nullalternativet - for å kunne si noe om konsekvens. Dette
gjelder både når en skal vurdere prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og det er viktig at en tar
utgangspunkt i samme nullalternativ ved vurdering av alle konsekvenser.
Nullalternativet utgjør sammenligningsgrunnlaget som alternativene skal sammenlignes med. Det
skal inkludere andre vedtatte planer, som vil bli gjennomført uavhengig av tiltaket som skal utredes.
Det er dermed slik at for alle konsekvensvurderinger som gjøres i denne rapporten, så er det
konsekvenser av tiltaket (alternativene) opp mot nullalternativet som er vurdert.
Nullalternativet i denne utredningen er at det ikke blir etablert en snøskuterløype.
I flere tilfeller foreslås det mindre endringer i traseen. Der det foreslås endring av løypetrase som
avbøtende tiltak, er det utarbeidet et eget kart som viser dette. Det er gjennomført en vurdering av
mulige negative konsekvenser der alternative traseer foreslås som avbøtende tiltak.

Figur 3. Typisk myrlandskap med spredt furuskog. Fattigmyr mot Ørvilltjønna. September 2016.

3.3

Datagrunnlag og datakvalitet
For hvert tema/fagområde er det gitt en kort beskrivelse av hvilke datakilder som ligger til grunn for
områdebeskrivelsen og verdivurderingen. Det er også gjort en vurdering av hvor godt dette
datagrunnlaget er. Desto bedre datagrunnlaget/-kvaliteten er, desto mindre usikkerhet er det knyttet
til omfangs- og konsekvensvurderingene.

418251-TVF-RAP-001

2. mai 2017 / 00

Side 12 av 59

Konsekvensutredning av snøskuterløype i Verdal

multiconsult.no
3 Metode

Det er gjennomført to befaringer:
1. Befaring på barmark med kartlegging av natur og vurdering av trasé fra Vera til Ørvilltjønna,
søndre (Figur 3). Befaringen ble gjennomført 20.9.2016 av biolog Bård Øyvind Solberg. Denne
strekningen er valgt ut for barmarksbefaring på grunn av størst potensial for naturtyper basert på
vurderinger av eksisterende data og kart-/flybildestudier.
2. Befaring på snødekt mark med snøskuter. Hele traseen ble kjørt, med unntak av del-strekning 3.
Det var fokus på sikkerhet og bratte partier. Befaringen ble gjennomført 3.3.2017 med flere
deltakere fra Verdal kommune, Verdal fjellstyre og Multiconsult.
Datagrunnlaget blir klassifisert i fire grupper:
Tabell 1. Klassifisering av datakvalitet.

Klasse

Beskrivelse

1

Svært godt datagrunnlag

2

Godt datagrunnlag

3

Middels godt datagrunnlag

4

Mindre tilfredsstillende datagrunnlag

Støy. Her brukes anbefalinger fra egen veileder knyttet til støysoner. Datagrunnlaget vurderes som
godt (2).
Friluftsliv og nærmiljø. Her brukes kommunens egen kartlegging av friluftslivsområder, offentlige
datakilder og samtale med lokale kjentfolk. Kartleggingen til kommunen har vært på offentlig høring,
og det er gjort endringer i kartleggingen i etterkant av høringen. Det er også gitt muntlige
opplysninger fra lokale kjentfolk (blant annet Frode Strand i Verdal kommune og Verdal fjellstyre om
fiske og jakt ved Jon Stamnes).
Det understrekes at det ikke er kjent tall for antall brukere av områdene til ulike årstider og det er
heller ikke tall eller estimat for forventet omfang av snøskutertrafikk.
Friluftsliv er vurdert på bakgrunn av området er et helårsområde for friluftsliv. Dette ligger til grunn
når omfangsvurderingene er gjort for hvordan snøskuterløypa vil påvirke friluftslivet. I denne
sammenheng er det viktig å huske at snøskuterkjøring kun er aktuelt i en begrenset del av året.
I henhold til V 712 er nærmiljø i denne sammenheng mulige konsekvenser for områdene med fast
bosetting i Vera. Verdivurderingene gjøres med bakgrunn i kriteriene i V 712, selv om kommunens
kartlegging av friluftsområder ligger til grunn som en del av faktagrunnlaget.
Datagrunnlaget vurderes som godt (2).
Reindrift. Det er hentet inn data fra offentlige databaser, først og fremst «Kilden» fra NIBIO. Videre
er det gjennomført et telefonmøte (14.1.2016) med Hanna-Lena Wilks som er leder i Skjækerfjell
reinbeitedistrikt. Det er gjennomført et møte (23.1.2016) med Nils Sigvart Danielsen som er leder i
Feren reinbeitedistrikt. Datagrunnlaget vurderes som svært godt (1).
Naturmangfold. Det er hentet data fra offentlige databaser og data unntatt offentlighet. Det er også
hentet data fra Verdal kommune. Videre har Multiconsult benyttet ornitolog Tom Roger Østerås for
særlige vurderinger knyttet opp mot rovfugler og arealkrevende viltarter. Datagrunnlaget for
vurdering av rovfugler og til dels arealkrevende viltarter vurderes som godt (2).
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Det er også hentet data for fugler fra den svenske Artdatabanken. Artdatabanken i Sverige har også
sammenstilt data fra skyddklassade arter innen en radius på 2 km fra snøskutertraseen.
Data for andre arter er hentet fra offentlige databaser, og det samme er det gjort for naturtyper. Det
er også gjennomført en befaring 20.9.2016 med vekt på kartlegging karplanter og naturtyper (skog
og myr) på strekningen Vera – Ørvillvatnet søndre. Datagrunnlaget for andre arter og naturtyper
vurderes som middels godt til mindre tilfredsstillende (3-4).
Landskap. Datagrunnlaget for landskap er nasjonalt referansesystem for landskap; landskapsregioner
www.nibio.no. 777. I tillegg er det gjort en egen faglig beskrivelse og vurdering av landskapstype,
verdi og kvalitet, basert på befaring, fotos og kartgrunnlag. Datagrunnlaget vurderes som godt (2).
Kulturminner og kulturmiljø. Data er hentet fra offentlige databaser. Datagrunnlaget vurderes som
middels godt (3).

3.4

Influensområdet
Det er brukt noe ulike influensområder knyttet til de ulike tema. For rovfugler og arealkrevende
viltarter, er det oppgitt influensområder i Miljødirektoratet sin veileder om naturmangfold og
snøskuterløyper. For plantearter og naturtyper regnes det en buffersone på +/- 50 meter. Det samme
gjelder for kulturminner.
Når det gjelder støy til støyømfintlige bygg og friluftsområder, er det gitt støygrenser for
støyømfintlige bygg i Miljødirektoratet sin veileder. Det er også gitt en anbefalt støygrense for
friluftsområder som er verdsatt som svært viktig eller viktig. Miljødirektoratet har også gitt en
beregning av minste avstand i meter ved ulike hastigheter.
For landskap og friluftsliv definerer vi influensområdet som det området i og langs skuterløypene
som kan ses og oppleves fra områdene rundt (Figur 4), og vil derfor strekke seg med inntil 1400
meter på begge sider av de aktuelle traseene (jamfør Miljødirektoratet sin veileder).
For reindrift vises det til Miljødirektoratet sin veileder for naturmangfold og hensynsonene til villrein.
Det benyttes samme influensområdet for reindrift som for villrein, noe som innebærer en
varsomhetssone i en radius på 1000 meter fra snøskutertraseen for funksjonsområder til rein.
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Figur 4. Bilde tatt mot Skillevatnet. Mars 2017.

3.5

Samla belastning for reindrift
Reindrifta innen Feren reinbeitedistrikt er sterkt påvirket av ulik arealbruk (Eilertsen 2014). Det er
derfor gjort en vurdering av samla belastning av tiltaket konsekvenser særlig for vinterbeite til
reindriftsnæringa (Feren reinbeitedistrikt).

3.6

Avbøtende tiltak
Som en følge av konsekvensutredningen er det framkommet flere negative konsekvenser hvor det
foreslås avbøtende tiltak. Flere av de avbøtende tiltakene er omlegging av foreslått trasé. Der dette
er tilfelle er det gjort en konsekvensvurdering av disse omleggingene. Det er fem avbøtende tiltak
som innebærer omlegging av trasé, og som er konsekvensvurdert under hver enkelt del-strekning.
Utover dette er det gjort flere mindre og mer tekniske justeringer av den foreslåtte trasé. Dette er
endringer som ikke har noen negative konsekvenser. Disse mindre endringene er i liten grad omtalt,
men er lagt inn i revidert løypetrasé som er oversendt Verdal kommune (Figur 19).
Følgende fem større eller mindre omlegginger forslås som justering av den opprinnelige foreslåtte
løypetraseen:
1. Skillevatnet. Traseen må legges om av hensyn til hekkelokalitet for rovfugl.
2. Nord for Ørvilltjønna. Traseen er lagt om nord for Ørvilltjønna slik at traseen skal bli bedre å kjøre
og gi mindre risiko for uhell. Traseen legges nå i samme trasé som er kjørt av lokale kjentmenn.
3. Skillevatnet inn til svenskegrensa. Den opprinnelige foreslåtte traseen på delstrekning 4 inn til
svenskegrensa er ikke kjørbar. Det er derfor foreslått en alternativ trasé som er lett kjørbar.
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4. Det foreslås en ny trasé ut i fra parkeringsplassen ved Breivatnet. Dette for å unngå at hytter
havner i rød støysone. Det kan være flere alternativer som er relevante, men ett forslag er
beskrevet i denne utredningen.
5. Det foreslås ny trasé over Bellingsflata og ned til Belllingså. Den opprinnelige traseen er ikke
kjørbar. Det er kun en aktuell trasé per i dag og det er samme trasé som skiløypa går i. Skal dette
bli skuterløype må skiløypa flyttes et annet sted.
Konsekvenser av disse endringene er vurdert under hver del-strekning der det er relevant. Alle disse
endringen er foreslått som avbøtende tiltak og vurdert deretter.

3.7

Generell beskrivelse av influensområdet knyttet til landskap og friluftsliv
Landskap
Norsk institutt for skog og landskap har inndelt og beskrevet 45 landskapsregioner i Norge. Området
mellom Innsvatnet og Vera hører i hovedsak til landskapsregion «Fjellskogen i Sør-Norge» og lengst
mot nord til «Dal- og fjellbygdene i Trøndelag» (Figur 5).

Figur 5. Figurene viser landskapsregioner i det aktuelle området. Landskapsregion 14 er Fjellskogen i Sør-Norge
og 27 er Dal- og fjellbygdene i Trøndelag. Kilde: NIBIO.

Influensområdet ligger i hovedsak innenfor landskapsregion Fjellskogen i Sør-Norge. Her preges
landskapet av å ligge i et forfjellsterreng, og hovedformene varierer fra et rolig fjellterreng med jevn
overflate til små fjellformer med u-forma daler og små- og storkuperte vidder eller lavere åser (Figur
6). I tillegg er det en del større og mindre fjellvann i området, og store myrområder. Det er i
hovedsak bjørk, gran og furu som dominerer vegetasjonen i landskapet.
Friluftsliv
Verdal kommune har selv gjort en verdsetting og kartlegging av friluftslivsområder i sin kommune
(Figur 7).
Generelt er hele området fra sør-østlige del av Innsvatnet, inkludert Bellingsvola, Storbellingen,
Skillevatnet, Juldalshøgda og til og med Veresvatnes i nord, definert som et helhetlig område som
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inngår i en sone som er vurdert å være svært viktig for friluftslivet (kommunens egen vurdering).
Området lengst i sør (Sandvika med omegn) og i nord (Vera med omegn), er begge lett tilgjengelige
områder med innfartsveger/bilveger.
Det vil alltid være et definisjonsspørsmål knyttet til brukerfrekvens i slike områder, men deler av
området har noe tilrettelegging og det er det tradisjonelle friluftslivet som jakt, fiske, bærsanking og
ski-/fotturer som dominerer. Brukerfrekvensen vurderes som lav sammenlignet med «Bymarker» og
sentrale fjellområder/nasjonalparker. Det er et «lettgått» terreng for dagsturer både sommer og
vinter. Størsteparten av de som driver friluftsliv hele året i området er hytteeiere.

Figur 6. Snaufjellet vest for Skillevatnet. Mars 2017.
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Figur 7. Kartlagte friluftsområder. Kilde: Verdal kommune mars 2017.
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4

Delstrekning 1 Vera – Breivatnet

4.1

Verdivurdering
4.1.1 Friluftsliv og nærmiljø
I det aktuelle området mellom Vera og Breivatnet er det grunnlag for et variert friluftsliv. Turområdet
har noe tilrettelegging gjennom merkede turstier. Verdiene i området er primært tilknyttet det
tradisjonelle friluftslivet som jakt (småvilt/storvilt), fiske, bærsanking og ski-/fotturer i skog og fjell.
I kommunens kartlegging av friluftsområder er området kalt «Sandvika» og underområde «SandvikaVera». Nesten hele området som skuterløypene er planlagt i, er gitt verdien «svært viktig» i
kommunens egen kartlegging (Figur 7). Mindre deler lengst nord-øst, er gitt verdien «viktig» for
friluftslivet gjennom arbeidet med kartlegging av friluftslivsområder i Verdal kommune (Februar
2017).
Sandvika og Vera utgjør to av de fire store hytteområdene i Verdal kommune. Begge områdene er
tilrettelagt med parkeringsplasser langs vegene. Det er også etablert veger inn til flere private hytter
som sikrer god adkomst til fots inn til ulike, attraktive delområder, slik at områder uten spesiell
tilrettelegging for friluftslivet blir lett tilgjengelig.
«Sandvika-Vera» er viktig turterreng for hytteeierne og for fastboende i Vera. Skiløypene i området
kjøres opp i helger fra cirka vinterferie til og med påskeuka. Det finnes også noen utleiehytter i
området.
I henhold til V 712 vurderes området til kategorien «Friluftsområder». Området brukes til friluftsliv
og rekreasjon og området har også opplevelseskvaliteter som er egnet til friluftsliv og rekreasjon. I
henhold til kommunens kartlegging av friluftsområder finnes det flere andre store områder med
tilsvarende kvaliteter. I en nasjonal målestokk kan det ikke hevdes at området brukes av mange, og
det er heller ikke særskilt attraktivt i en nasjonal/internasjonal sammenheng.
Dette medfører at området vurderes å ha middels verdi for friluftslivet.
4.1.2 Reindrift
Grensa mellom Skjækerfjella reinbeitedistrikt og Feren reinbeitedistrikt går langs elva Strådøla. Det
betyr at i praksis ligger hele snøskuterløypa innenfor beiteområdene til Feren reinbeitedistrikt.
Unntaket er at det er foreslått at løypa skal starte ved Vera samfunnshus, slik at parkering og
utgangspunktet vil være innenfor Skjækerfjella reinbeitedistrikt. Skjækerfjella reinbeitedistrikt blir
dermed kun indirekte berørt av snøskuterløypa.
Skjækerfjella reinbeitedistrikt
Arealbruken for Skjækerfjella reinbeitedistrikt innenfor influensområdet for snøskuterløypa er som
følger (Figur 8; Figur 9; Figur 10):

•

Vinterbeite 1 i form av intensivt brukt senvinterland.
Høstbeite 2 i form av tidlig høstland
Høstvinterbeite 1 og 2, i form av tidlig høstvinterbeite, intensivt brukt høstvinterbeite og
spredt brukte områder.
Det går ei flyttlei et par kilometer øst for Vera samfunnshus

•
•

Vårbeite 2 for okse og simler.
Sommerbeite 2 med lavereliggende sommerland

•
•
•
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Samlet sett innebærer dette at arealene ned mot Vera samfunnshus er i bruk mer eller mindre hele
året. Det er først og fremst høstvinterbeite, vinterbeite og vårbeite som kan bli påvirket av
snøskutertraseen. Arealene ned mot Vera har stor verdi for reinbeitedistriktet hele året (Hanna-Lena
Wilks pers.medd. 24.1.2017).
Minimumsbeite for Skjækerfjella reinbeitedistrikt er vinterbeite (Hanna-Lena Wilks pers.medd
24.1.2017).
Arealene vurderes til å ha stor verdi som beiteområder.
Feren reinbeitedistrikt
Arealbruk for Feren reinbeitedistrikt innenfor influensområdet for snøskuterløypa er slik (Figur 8;
Figur 9; Figur 10):
•
•
•
•
•

•

Vinterbeite 2 i form av tidlig vinterland
Høstvinterbeite 2 – spredt brukte områder
Høstbeite 2 – tidlig høstland
Beitehage ved parkeringsplassen ved Breivatnet.
Det ligger et oppsamlingsområde ved Juldalshøgda og nordvestover. Området ligger cirka 1,9
km fra skutertraseen. Området brukes til oppsamling før slakting på vinteren og før
vårtrekket.
Det går et sperregjerde langs riksgrensen fra Sandvika til Strådalen, det vi si langs hele
delstrekning 1.

Minimumsbeite for Feren reinbeitedistrikt er vinterbeite. Det sentrale vinterbeite ligger sør for
Inndalen og i vestlige/lavereliggende deler av reinbeitedistriktet. Høgereliggende områder også nord
for Inndalen er mindre viktig vinterbeite og er enten i bruk som reserveareal eller er mest viktig tidlig
i vintersesongen.
Arealene i influensområdet er i bruk høst og vinter, altså en parallell bruk med snøskuterkjøring. I
følge Feren reinbeitedistrikt (Nils Sigvard Danielsen pers.medd. 23.1) er dette viktig arealer som har
en stor verdi for distriktet. I de senere år har Feren hatt cirka 550 rein på høstvinter- og vinterbeite
nord for fylkesveg 72. Feren transporterer rein på lastebil og slipper de ved motorsportsenteret i
Inndalen. Dette foregår i månedsskiftet oktober/november. Reinen beiter nord for fylkesveg 72 fram
til mars/april når reinen gjetes/drives sørover til vårbeiteområdene.
I følge Feren reinbeitedistrikt kan området tåle opp mot 1000 rein på vinterbeite, men distriktet
velger å holde reintallet her noe lavere (Nils Sigvard Danielsen pers.medd. 23.1.2017). Det er også
normalt noe rein som blir igjen på vårvinteren og bruker området hele året. Dette er ikke ønskelig fra
distriktets side. Videre er det noe innblanding av rein fra Skjækerfjella reinbeitedistrikt.
Beitehagen er et samlingsgjerde som brukes til samling av rein før slakting. Samlingsgjerdet er
permanent med faste gjerder (Nils Sigvard Danielsen pers. medd. 23.1.2017). Samlingsgjerdet brukes
normalt to ganger i året. En gang i desember for å samle rein som har vært i området nord for riksveg
71 hele året. Disse kjøres til slakt på Brekken. Ofte er det også innblanding med rein fra Skjækerfjella
reinbeitedistrikt, slik at samling ved Breivatnet er et samarbeid mellom to reinbeitedistrikt.
Samlingsgjerde brukes også i perioden januar/februar med samme formål som i desember.
Samlingsgjerdet er et særverdiområde og har stor verdi for reindrifta.
Veilederen til Statens vegvesen (V712) fastslår at minimumsbeiter i distriktet skal ha stor verdi.
Hele influensområdet innen Feren reinbeitedistrikt nord for riksveg 72 vurderes til å ha stor verdi.
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Figur 8. Oversiktskart over reindriftas bruk og vinterbeite.
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Figur 9. Figur over reindriftas arealbruk og høstvinterbeite.
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Figur 10. Figur over reindriftas arealbruk og høstbeite.
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4.1.3 Naturmangfold – særlig fokus på rovfugler og arealkrevende arter
Hele snøskuterløypa ligger i nedbørsfeltet til Verdalsvassdraget som er varig verna mot
kraftutbygging. Det er ingen grunn til å fastslå at etablering av ei snøskuterløype vil ha noen
innvirkning på Verdalsvassdraget som et varig verna vassdrag.
Innenfor del-strekning 1 er store deler av arealet inngrepsfrie naturområder. Snøskuterløypa vil ikke
etablere tekniske inngrep som vil ha noen innvirkning på statusen om et inngrepsfritt naturområde.
Planter og naturtyper
Befaringen viser at de rene skogområdene som traseen går gjennom for det meste er plantefelt.
Dette gjelder mest typisk i nord. Traseen går over store myrområder. Alle myrområdene i den
nordlige halvdelen er fattig jordvannsmyr. Det er kun mindre flekker med noe rikere jordvannsmyr.
Befaringen avdekket at snøskuterløype ikke berørte noen rikmyrer.
Området har potensial knyttet til skogområder og urørte myrområder. Kunnskapsgrunnlaget er dårlig
og føre-var prinsippet trekker den potensielle naturverdien opp.
Samlet sett har området middels verdi knyttet til planter og naturtyper.
Fra artskart er det kjent flere funn av rødlistede sopparter i området, men ingen som kommer i
direkte konflikt med traseen. Det er ingen registrerte naturtyper i naturbasen og MiS-figurer er ikke
registrert i Verdal kommune.
Ut i fra kjente data (Figur 11) og studier av flybilder ble det gjennomført en befaring av naturtyper og
arter i den nordre delen av forslaget til snøskuterløype. Disse skogområdene virket å ha størst
potensial for funn av biologiske viktige områder.
Kartlagt naturtype
Under befaringen ble det kartlagt en naturtype med verdi B i søndre halvdel av Ørvilltjønna søndre
(Figur 12). Lokaliteten er kartlagt som gammel barskog med utforming gammelgranskog. Lokaliteten
preges av mange gamle grantrær og en god del eldre løvtrær. Lokaliteten inneholder mange
karakteristika for gammel skog som gamle trær, flersjiktet skogstruktur, liggende og stående død ved
og kontinuitet i liggende død ved. Følgende interessante arter ble registrert: svartsonekjuke (NT, 4+
læger), gubbeskjegg (NT, rikelig), hyllekjuke (2+ læger) og Oligoporus sp. (trolig O. cf. Sericeomollis) (1
læger).
Blåbærskog er dominerende skogtype med et standard utvalg av karplanter. Et av funnene av
svartsonekjuke ligger nært selve snøskutertraseen. Se for øvrig eget faktaark som følger vedlagt
(vedlegg 2).
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Figur 11. Oversikt over naturmangfold fra Naturbasen per mars 2017.
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Figur 12. Figur viser kartlagt naturtype med gammel barskog ved Ørvillvatnet.

Rovfugler og arealkrevende arter
Det er utarbeidet et eget notat om rovfugler knyttet til utredningsarbeidet (Østerås 2017; vedlegg 1).
Det er kjent en hekkelokalitet til fiskeørn (NT) innen influensområdet på delstrekningen. Fiskeørn er
en trekkfugl som ankommer Verdalsfjella i slutten av april. Ofte rekognoserer den forholdene først
og trekker ned til lavereliggende områder om hekkevannet er islagt. Så fort isen forsvinner er
fiskeørna tilbake og begynner forberedelser til hekking.
Det er gjort flere registreringer av «skyddklassasde artar» på svensk side, men disse funnene er over
1 km fra riksgrensen, og snøskutertraseen går ytterligere et godt stykke inn på norsk side (Data fra
Artdatabanken i Sverige i e-post datert 19.1.2017).
Snøskutertraseen krysser et elgtrekk (Kilde: Verdal kommune sitt viltkart).
Verdien av rovfugler og arealkrevende arter vurderes som middels til stor.
4.1.4 Landskap
Vera-området er preget av tekniske inngrep langs Veresvatnet med fylkesveg 160 og en kraftlinje
som dominerer, i tillegg til hytter og noen boliger. Bilvegen slutter ved sørenden av vatnet og går
over til en tursti videre sørover mot Sandvika og en annen sti østover mot riksgrensen. Veresvatnet
ligger på 361 moh. Landskapet består av gammel barskog, og er småkupert og oppdelt med myrdrag i
varierende størrelse (Figur 13). Det er gode utsiktsforhold og lange siktakser i området, med mosaikk
av små vann og tjern sør for Veresvatnet. Stedvis er det småbratt med innslag av bekkedaler som har
innslag av bjørk, vier og kjerr. Området grenser i nord mot Veresvatnet med tilhørende
jordbruksareal.
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Figur 13. Typiske landskapsbilder i området ved Skillevatnet til venstre og ved Ørviltjønna til høyre.

Landskapet innenfor delstrekning 1 har vanlig gode visuelle kvaliteter og er typiske for landskapet i
denne regionen.
Verdien av landskapet vurderes til å være middels for delstrekning 1.
4.1.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø i selve snøskutertraseen eller en influenssone på
100 meter (Figur 14).
Det er muntlig kjent at det skal være rester etter samiske boplasser på/ved Skillevasshaugen (Harald
Bugge Midthjell pers.medd. 23.3.2017). Boplassene er ikke påvist. Det er også uklart hvor
Skillevasshaugen er. Det er kjent flere samiske kulturminner noe lenger vest for delstrekning 1.
Verdien vurderes derfor til liten til middels, på grunn av de samiske kulturminner.

4.2

Omfangs- og konsekvensvurdering
4.2.1 Friluftsliv og nærmiljø
Den aktuelle traseen for skuterløype er foreslått i to alternativer langs og over Veresvatnet.
Alternativ trasé på land vil kun være aktuell å bruke når isen er usikker. Denne reservetraseen ligger i
utkanten av det området som er definert som svært viktig friluftsområde. Reservetraseen vil ligge
nærmere bebyggelsen og kreve noe mer rydding og terrengtilpassing enn traseen på vannet.
Nærmiljøet vil bli mer berørt av snøskuterløypa når reservetraseen må tas i bruk.
Snøskuterløypa ligger nesten i sin helhet i et område som er klassifisert som et svært viktig
friluftsområde (Verdal kommune mars 2017). Dette innebærer at for del-strekning 1 vil de anbefalte
støygrensene knyttet til svært viktige friluftsområder bli overskredet på nesten hele del-strekningen,
jamfør Miljødirektoratet sin veiledning (Figur 7). Den oppkjørte skiløypa mellom Breivatnet og
Veresvatnet ligger delvis innenfor anbefalte minsteavstander for gul støysone. Samlet sett innebærer
dette at friluftslivet i influensområdet vil bli negativt påvirket av snøskuterløypa. Friluftsområdet er
et helårsområde for friluftslivet slik at det vil kun være i en relativt kort periode at ei snøskuterløype
vil gi en negativ opplevelse for friluftslivet.
Kommunen skal vurdere betydningen av friluftsområdene opp mot øvrige friluftslivsområder i
kommunen (motorferdselforskriftens § 4a). Ut i fra kommunens kartlegging av friluftsområder er det
flere tilsvarende områder i kommunen. Dette reduserer omfangsvurderingene av snøskuterløypa
noe. Konklusjonen blir at snøskuterløypa gir et lite negativt omfang på friluftslivet.
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Figur 14. Oversikt over kulturminner innen planområdet.
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Omfanget vurderes til å være lite negativt. Når verdien av del-strekningen er middels blir
konsekvensen liten til middels negativ (-/--).
Avbøtende tiltak
Ny skuterløype vil gi muligheter for enkelte brukergrupper som ikke har mulighet til å komme seg ut i
disse områdene på egen hånd, noe som gir et lite positivt omfang. Skuterløypa vil ikke ha noe
påvirkning på friluftslivet i store deler av året, med unntak av deler av vintersesongen.
Inn mot parkeringsplassen ved Breivatnet er det konflikt mellom forslag til skuterløypa og
eksisterende skiløype og støy knyttet til eksisterende hyttebebyggelse. Her er det foreslått en ny
trasè (Figur 19). Den nye traseen vil føre snøskutertrafikken bort fra skiløypa. Dette medfører at det
ikke blir felles trasé mellom skiløypa og snøskutertraseen. Ved kryssing av skiløypa bør dette
fortrinnsvis skje mest mulig på tvers (90 grader). Den nye traseen medfører at ingen av hyttene ved
Breivatnet/Fånættjønn kommer i rød støysone. Her foreslås det også redusert hastighet på
snøskuterløypa. Den nye traseen reduserer omfanget av negativ påvirkning på bruk av skiløypa fra
lite negativt til lite negativt til intet omfang. Konsekvensene reduseres til liten negativ til ubetydelig.
Endring av trasé medfører at ingen hytter ved Breivatnet kommer i rød støysone.
Ved Skillevatnet er det foreslått å legge snøskuterløypa lenger unna vatnet og lenger unna hekkende
rovfugl (Figur 19Figur 1). Dette reduserer konfliktene mot naturmangfoldet, men øker omfanget av
konflikt mot friluftsliv og bruk av skiløypa. Det er likevel vanskelig å konkludere med i hvor stor grad
dette øker omfanget og negative konsekvenser for bruk av skiløypa. En slik omlegging har ingen
negative konsekvenser for det generelle friluftslivet i området, men vil gi noe mer støy over en kort
strekning av skiløypa. Konsekvensvurderingene endres ikke.
På del-strekning 1 er det avbøtende tiltak som både redusere og øker omfanget av negative
konsekvenser på bruk av skiløype mellom Breivatnet og Veresvatnet. Samlet sett beholdes omfangsog konsekvensvurderingen.
4.2.2 Reindrift
Skjækerfjella reinbeitedistrikt
Snøskutertraseen starter ved samfunnshuset, men traseen går rett bort i fra beiteområdene.
Reinbeitedistriktet selv er usikker på om etablering av traseen kan medføre at reinen ikke tar i bruk
disse arealene til vinter- og vårbeite, eller om reinen kan endre atferd og flykte i ulike retninger som
en følge av snøskuterløypa. Etter distriktet sin vurdering, er det vanskelig å vurdere hvordan reinen
og arealbruken vil kunne bli påvirket av snøskuterløypa (Hanna-Lena Wilks pers.medd 24.1.2017).
I utgangspunktet blir ikke beiteområdene til Skjækerfjella reinbeitedistrikt direkte berørt. Indirekte
kan likevel arealbruken til reinen bli berørt, og etableringen kan potensielt gi økt trafikk med biler,
folk og snøskutere i noen vintermåneder.
Omfanget av påvirkningen vurderes til å være middels til lite negativt.
Verdien er vurdert til middels og samlet sett innebærer dette en middels til liten negativ konsekvens
(--/-).
Feren reinbeitedistrikt
Snøskutertraseen går rett gjennom både høstvinterbeite og vinterbeiteområder for distriktet. På et
generelt grunnlag vil en snøskuterløype kunne sammenlignes med en lite trafikkert veg. En
snøskutertrasé vil potensielt kunne ha en avskjærende effekt på reinens bruk av arealene, alt
avhengig av bruken og trafikken.
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I området er det et sperregjerde mot Sverige. Dette for å skille norsk og svensk rein. Gjennomsnittlig
avstand mellom skuterløypa og riksgrensa er cirka 400 – 800 meter (tilnærmet 14 km2 stort areal).
Ved etablering av løypa kan hele dette arealet bli mindre attraktivt som vinterbeiteområde for
reinen. Dette innebærer et mindre potensielt beiteareal for denne delen av distriktet. For
høstvinterbeite er det lite trolig at etablering av snøskuterløypa vil få noe negativt omfang på
beitebruken. Det vil avhenge litt av hvilken åpningstid som settes på løypa, og hvor tidlig snøen
kommer mellom årene.
Det er ingen trekkleier, flyttleier eller oppsamlingsområder som blir negativt påvirket av delstrekning 1.
Omfanget vurderes til å være middels negativt for vinterbeite for Feren reinbeitedistrikt. For
høstvinterbeite vurderes omfanget til å være ubetydelig.
Konsekvensene av snøskuterløypa for beiteområdene vurderes til å være middels til store negative (-/---).
Snøskuterløypa går rett ved siden av beitehagen ved Breivatnet. Dette vil være et stort inngrep i
arealbruken for reindrifta, og vil være lite forenelig med reindriftas bruk av arealet. Snøskuterløypa
vil ha stort negativt omfang på beitehagen.
Beitehagen er et særverdiområde med stor verdi for reindrifta, og konsekvensene vurderes som
meget stor negativ (----) for reindrifta.
Avbøtende tiltak
Skjækerfjella reinbeitedistrikt:
Et avbøtende tiltak kan være å sette fartsgrensen til 20 km/t inn mot Vera samfunnshus. Dette vil
redusere støyeffekten av snøskuterkjøring mye.
Omfanget blir da redusert til lite negativt og konsekvensen til liten til middels negativ.
Feren reinbeitedistrikt:
Det viktigste avbøtende tiltaket vil være å stenge løypa når Feren reinbeitedistrikt bruker beitehagen
ved Breivatnet. Dette vil redusere omfanget av negativ betydning for distriktet til intet omfang. Ved
dette avbøtende tiltaket vurderes konsekvensene som ubetydelig på reindriftas bruk av beitehagen.
Et annet avbøtende tiltak i forhold til beiteinteresser kan være at løypa først åpnes 1. januar. Da vil
det ikke være konflikt med høstvinterbeiteinteressene for reindriftsnæringa. Dette vil redusere
negative konsekvenser for beiteinteressene, men konsekvensene vil likevel være middels negative på
vinterbeite.
Et avbøtende tiltak i tråd med kapittel 5.2.3 vil medføre at snøskuterløypa vil gå lenger mot vest mot
Bustadtjønna. Dette kan gi en større inngripen i arealbruken for rein i forbindelse med vinterbeite og
vil gi et mer negativt omfang på reinbeite. Omfanget vurderes like fullt som middels negativt, og
konsekvensvurderingene endres ikke.
4.2.3 Naturmangfold
Den foreslåtte traseen til snøskuterløype kommer i konflikt med en kjent hekkelokalitet til fiskeørn
over en 2,5 til 3 km lang strekning av del-strekning 1. Miljødirektoratet sin veileder for
naturmangfold og snøskuterløyper anbefaler en varsomhetssone i avstand på 1000 meter fra
hekkelokalitet fiskeørn til snøskuterløyper. Den sårbare perioden er i veilederen oppgitt til å være fra
mars til juni. Det kan være en konflikt mellom fiskeørn og den foreslåtte snøskutertraseen på
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vårparten. Notat fra Østerås (2017) anslår at fiskeørn ankommer den aktuelle lokaliteten i slutten av
april.
Ut i fra dagens kunnskap og lokal kunnskap om når fiskeørn ankommer området, vurderes omfanget
til å være middels negativt. Ankomst til fiskeørn i området vil variere i tråd med vær og føreforhold
og dette gjør det relevant at føre-var prinsippet gjør omfangsvurderingen mer negativ. Det er liten
overlapp mellom sesongen for snøskuterkjøring og hekkeperioden til fiskeørna i området (Østerås
2017).
Omfanget på annet naturmangfold vurdere som lite negativt til intet.
Samlet sett vurderes konsekvensene av delstrekning 1 som middels negativ (--) for naturmangfold.
Avbøtende tiltak
I notat fra Tom Roger Østerås (Østerås 2017) fastslås det at fiskeørn i den aktuelle lokaliteten
ankommer i slutten av april. Det kan derfor være et avbøtende tiltak å stenge snøskutertraseen 25.
april. Datoen er diskutabel og kan også settes tidligere i april. Et alternativt avbøtende tiltak er å
legge om snøskutertraseen slik at den får en større avstand til hekkelokaliteten. Begge de to
avbøtende tiltak vil hver for seg redusere omfanget til lite negativt, og konsekvensvurderingen til
liten negativ. En slik omlegging av traseen vil ikke ha noen negative konsekvenser for annet
naturmangfold. Dette avbøtende tiltaket vil derimot ha økte negative konsekvenser for vinterbeite
for rein og friluftsliv (se egne kapitler).

4.2.4 Landskap
Det vil ikke bli aktuelt å planere eller bearbeide terreng for å få laget skuterløype.
Gjennom området fra Veresvatnet og sørover forbi Ørvilltjønna, Skillevatnet og til fylkesveg 72, er
det noe skog og det vil naturligvis bli behov for noe kvisting eller felling av enkelttrær. Det er snakk
om å rydde glissen skog i inntil 5 meter brede belter og ta ned enkelttrær. Dette regnes ikke som
terrenginngrep, og for landskapsbildet sin del, vil det ikke ha noen betydning om skuterløypa endres
for å tilpasse seg andre tema som det trengs å tas hensyn til. Generelt sett vil det være et lite behov
for skogrydding.
Klopper eller enkle bruer må etableres der dette er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn, noe som
heller ikke anses som landskapsinngrep som vil ha noe betydning for virkningen av skuterløypa.
Merking med enkle staker/brøytepinner langs trasèen vil naturligvis vises best i åpent landskap, men
stakene vil ha samme retning (loddrett) som stammene på trær og vurderes heller ikke til å gi noe
særlig negativ påvirkning i landskapet.
Ny skuterløype vil underordne og tilpasse seg landskapet, og samlet sett vurderes omfanget til å bli
lite til intet.
Konsekvensen for delstrekning 1 for landskapsbildet vil bli ubetydelig (0).
Avbøtende tiltak
Løypa tilpasses landskapet på en god måte og følger terrenget. Rydding og trefelling utøves på mest
hensiktsmessig måte ut fra hensynet om å skape minst mulig «åpne gater» i skogområdene, og
«blinking» og felling av trær tilpasses på stedet. Staver/brøytepinner settes opp kun der det er
nødvendig.
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4.2.5 Kulturminner og kulturmiljø.
Løypa kommer ikke i direkte eller indirekte berøring med noen kjente kulturminner som ligger i
Askeladden.
Omfanget for kulturminner er derfor vurdert som intet.
Omfanget av snøskuterløypa på de mulige samiske kulturminnene på Skillevasshaugen vurderes som
intet omfang til lite. Dette er i stor grad en vurdering av potensial.
Konsekvensene vurderes til ubetydelig til liten negativ (0/-).
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Delstrekning 2 Breivatnet – Innsvollen

5.1

Verdivurdering
5.1.1 Friluftsliv og nærmiljø
Bellingsflata ligger innenfor området som er vurdert som svært viktig for friluftslivet (kommunens
egen vurdering) i dette området.
Skiløypa fra Sandvika og nordover krysser over de store myrområdene på Bellingsflata. Området
inngår i ett av fire viktige hytteområder med tilhørende turterreng i Verdal kommune, og har mer
tettbygd hyttestruktur enn Vera. Området er tilrettelagt med parkeringsplasser langs fylkesveg 72.
Det er også etablert veger inn til flere private hytter som sikrer god adkomst til fots inn til ulike,
attraktive delområder, slik at områder uten spesiell tilrettelegging for friluftslivet blir lett
tilgjengelige.
Området er viktig turterreng for hytteeierne i området og for dagturbesøkende. Skiløypene i området
kjøres i helger fra cirka vinterferie til og med påskeuka. Det finnes også en utleiehytte i området;
Turistforeningens hytte Bellingstua.
Verdiene i området er primært tilknyttet det tradisjonelle friluftslivet som jakt (småvilt/storvilt),
fiske, bærsanking og ski-/fotturer i skog og fjell.
I henhold til V 712 vurderes området til kategorien «Friluftsområder». Området brukes til friluftsliv
og rekreasjon og området har også opplevelseskvaliteter som er egnet til friluftsliv og rekreasjon.
Dette medfører at området vurderes å ha middels verdi for friluftslivet.
5.1.2 Reindrift
Feren reinbeitedistrikt
Arealbruk for Feren reinbeitedistrikt innenfor influensområdet for snøskuterløypa er som følger:
•
•
•
•
•
•
•

Beitehage ved parkeringsplass ved Breivatnet.
Flyttlei tvers over Innsvatnet ved Storholmen.
Flyttlei ved Glupen drøyt 600 meter fra snøskuterløypa.
Oppsamlingsområde på Skardfjellet.
Høstbeite 2, tidlig høstland.
Høstvinterbeite 2, spredt brukte områder.
Vinterbeite 2, tidlig vinterland.

For delstrekning 2 gjelder i stor grad de samme vurderinger av verdi som for delstrekning 1. Feren
reinbeitedistrikt (Nils Sigvard Danielsen pers.medd. 23.1.2017) sier at beiteverdiene er store og først
og fremst knyttet til vinterbeite.
Hele influensområdet innen Feren reinbeitedistrikt har stor verdi.
5.1.3 Naturmangfold – med særlig fokus på rovfugler og arealkrevende arter
Planter og naturtyper
Det er ikke registrert rødlistede plantearter eller viktige naturtyper i forbindelse med delstrekning 2.
Sanglerke (VU) er observert med 1 individ i 2013 ute på Bellingsflata. Utover sanglerke er det
observert en rekke vadefulger og andre fuglearter i myrområdene på Bellingsflata. Blant annet er
smålom og svartand (NT) er registrert med eldre funn. I artskart er det vist flere eldre registreringer
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og nyere registrering av både planter og insekter uten at det funnet truede arter i henhold til norsk
rødliste fra 2015.
Rovfugler og arealkrevende arter
Det er opplyst om hekkelokaliteter for kongeørn nord for delstrekning 2, innenfor influensområdet til
del-strekning 2A. Det er også opplyst om mulig eller sannsynlig hekkelokalitet for hubro sørøst for
delstrekningen (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2017, Østerås 2017, Kroglund & Østnes 2014).
Hubro lokaliteten ligger utenfor influensområdet. Verdiene knyttet til rovfugler og arealkrevende
arter vurderes som middels til store.
Samlet sett vurderes verdiene langs delstrekning 2 som middels til store.
5.1.4 Landskap
Den samme generelle beskrivelsen om landskap som under 5.1.4.
Landskapet i og langs denne strekningen domineres av et stort, flatt myr- og heiområde,
Bellingsflata. Fylkesveg 72 ligger like øst for de aktuelle skutertraèene, og øst for fylkesvegen er
høydedraget opp mot Finnvola dekket med hyttebebyggelse i nedre del. I tillegg er det flere
caravanplasser langs østsiden av Innsvatnet.
Landskapet innenfor delstrekning 2 har vanlig gode visuelle kvaliteter og er typiske for landskapet i
denne regionen.
Verdien av landskap vurderes til å være middels.
5.1.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø i selve snøskutertraseen eller en influenssone på
+/- 50 meter.
Verdien av kulturminner vurderes derfor til lav.

5.2

Omfangs- og konsekvensvurdering
5.2.1 Friluftsliv og nærmiljø
Skiløypa fra Sandvika og nordover krysser over de store myrområdene på Bellingsflata, og
skuterløypetrasè alternativ 2B berører deler av eksisterende skiløype. Bellingstua
(Turistforeningshytte) og hyttefeltet i Finnvola ligger like øst for Bellinsgflata. Jo lengre vest
skuterløypa legges, jo mindre støy vil dette medføre for hyttebebyggelsen i Finnvola.
Ny skuterløype vil gi muligheter for enkelte brukergrupper som ikke har mulighet til å komme seg ut i
disse områdene på egen hånd, noe som gir et lite positivt omfang. Skuterløypa vil ikke ha noe
påvirkning på friluftslivet i store deler av året, det vil si i barmarksesongen.
Omfanget av både 2A og 2B vil i begge ender av strekningen komme noe i direkte konflikt med
eksisterende skiløype. 2B ligger nærmest Bellingstua og hyttene i Finnvola, og i tillegg vil dette
alternativet krysse og gå i nærheten av skiløypa over Bellingsflata. Ved avbøtende tiltak for å finne en
kjørbar trasé ned til Innsvatnet må del-strekning 2B legges om ned mot Bellingsåa (Figur 19). Dette
gir en direkte konflikt med eksisterende skiløype og får et middels stort negativt omfang på
friluftslivet.
Snøskuterløypa ligger nesten i sin helhet i et område som er klassifisert som et svært viktig
friluftsområde (Verdal kommune mars 2017). Dette innebærer at for del-strekning 2 A og B vil de
anbefalte støygrensene knyttet til svært viktige friluftsområder bli overskredet på hele del-
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strekningen, jamfør Miljødirektoratet sin veiledning. Også den oppkjørte skiløypa mellom Breivatnet
og Innsvatnet ligger innenfor anbefalte minsteavstander for gul støysone. Samlet sett innebærer
dette at friluftslivet i del-strekning 2 vil bli negativt påvirket av snøskuterløypa. Influensområdet er et
helårsområde for friluftslivet slik at det vil kun være i en relativt kort periode at ei snøskuterløype vil
gi en negativ opplevelse for friluftslivet.
Kommunen skal vurdere betydningen av friluftsområdene opp mot øvrige friluftslivsområder i
kommunen (motorferdselforskriftens § 4a). Ut i fra kommunens kartlegging av friluftsområder er det
flere tilsvarende områder i kommunen. Dette reduserer omfanget noe. Konklusjonen blir at
snøskuterløypa gir et lite negativt omfang på friluftslivet for alternativ 2A og middels negativt omfang
på alternativ 2 B.
Verdien av del-strekningen er vurdert til middels og da blir konsekvensen liten til middels negativ
(-/--) for 2 A og middels negativ (--) for 2 B.

Avbøtende tiltak
Utredningen har avdekket at den foreslåtte trasé 2 B ikke er mulig å kjøre med snøskuter. Følgelig er
det foreslått en omlegging av trasé 2B slik at den blir kjørbar. Om det skal etableres en
snøskuterløype fra Bellingsflata og ned til Innsvatnet via Bellingsåa, må den legges der dagens
skiløype går. Sameksistens mellom snøskuterløype og skiløype i denne bratte og trange traseen er
vurdert som ikke mulig. Skiløypa må derfor legges om slik at den går videre innover dalen langs
Bellingsåa og så opp på Bellingsflata lenger vest mot Skardfjellet.
Eksisterende skiløype må vurderes lagt om dersom alternativ 2 B skal etableres som snøskuterløype.
5.2.2 Reindrift
Se også delstrekning 1 for vurderinger av omfang og konsekvens.
Generelt vurderes omfanget av snøskuterløypa på vinterbeite til å være middels negativt.
Konsekvensene av snøskuterløypa på beiteområdene vurderes til å være middels til stor negativ.
Reinbeitedistriktet (Nils Sigvard Danielsen pers. medd. 23.1.2017) sier at del-strekning 2B har et
mindre negativ omfang for beiteinteressene enn del-strekning 2A. Dette gir ingen endring i
omfangsvurdering men for vinterbeite til rein vil del-strekning 2B være å foretrekke.
Snøskuterløypa går fra parkeringsplassen og sørvestover langs kanten av beitehagen ved Breivatnet.
Dette vil være et stort inngrep i arealbruken for reindrifta, og lite forenelig med reindriftas bruk av
arealet. Snøskuterløypa vil ha stort negativt omfang på beitehagen, og konsekvensene på beitehagen
vurderes som meget stor negativ (----) for reindrifta.
Samlet gir del-strekning 2 store negative (---) konsekvenser på reindrifta.
Avbøtende tiltak
Ved å stenge snøskuterløypa når reindrifta bruker beitehagen/samlingstrøa vil det ikke være et
negativt omfang på reindriftas bruk av beitehagen. Konsekvensene på beitehagen reduserer til
ubetydelig.
5.2.3 Naturmangfold
Omfanget av snøskutertraseen på fuglearter, planter og naturtyper vurderes som lite negativt til
intet omfang.
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Den antatte hubrolokaliteten ligger, etter dagens kunnskap, for langt unna de foreslåtte
snøskutertraseene i delstrekning 2 til at de blir vurdert til å ha noe negativt omfang. En antatt
kongeørnlokalitet ligger så vidt nærme delstrekning 2 A at omfanget vurderes om stort negativt
(Østerås 2017).
Delstrekning 2 B ligger derimot over 1 km lenger unna antatt hekkelokalitet til kongeørn og omfanget
vurderes som Intet (Østerås 2017).
Samlet sett vurderes konsekvensene på naturmangfold fra alternativ 2 A som store negative (---),
mens konsekvensene fra alternativ 2b som små negative til ubetydelige (-/0).
5.2.4 Landskap
Det vil ikke bli aktuelt å planere eller bearbeide terreng for å få laget skuterløype.
Gjennom området over Bellingsflata er det store flate, myrområder. Det vil bli behov for å rydde noe
skog og det vil naturligvis bli behov for noe kvisting eller felling av enkelttrær. Det er snakk om å
rydde glissen skog i inntil 5 m brede belter og ta ned enkelttrær. Dette regnes ikke som
terrenginngrep, og for landskapsbildet sin del, vil det ikke ha noen betydning om skuterløypa endres
for å tilpasse seg andre tema som det trengs å tas hensyn til.
Klopper eller enkle bruer må etableres der dette er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn, og anses
heller ikke som landskapsinngrep som vil ha noe betydning for virkningen av skuterløypa.
Merking med enkle staker/brøytepinner langs traseen vil naturligvis vises best i åpent landskap, men
stakene vil ha samme retning (loddrett) som stammene på trær og vurderes heller ikke til å gi noe
særlig negativ påvirkning i landskapet.
Ny skuterløype vil underordne og tilpasse seg landskapet, og det vil ikke være merkbare forskjeller
for landskapsbildet om alternativ 2a eller 2B velges. Men alternativ 2B er kortere, og vil naturligvis
samlet sett ha et noe mindre omfang enn alternativ 2A.
Omfanget for begge vurderes til å bli lite intet.
Verdien av landskap et middels og, konsekvensen for delstrekning 2A og 2B vil bli ubetydelig (0).
5.2.5 Kulturminner og kulturmiljø.
Løypa kommer ikke i direkte eller indirekte berøring med noen kjente kulturminner som ligger i
Askeladden. Omfanget for kulturminner er derfor vurdert som intet.
Verdien for kulturminner er lav og konsekvensene vurderes til ubetydelige (0).
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Delstrekning 3 Innsvollen – St. Olavs bro

6.1

Verdivurdering
6.1.1 Friluftsliv og nærmiljø
Dette området inngår også i det området som er vurdert til å være «svært viktig» i kommunens
verdivurdering og kartlegging. Området henger nøye sammen med områdene videre nordover og
Innsvatnet-området er viktig for friluftslivet, både sommer og vinter. Verdiene i området er primært
tilknyttet det tradisjonelle friluftslivet som jakt (småvilt/storvilt), fiske, bærsanking, båtturer og ski/fotturer.
I henhold til V 712 vurderes området til kategorien «Friluftsområder». Området brukes til friluftsliv
og rekreasjon og området har også opplevelseskvaliteter som er egnet til friluftsliv og rekreasjon.
Dette medfører at området vurderes å ha middels verdi for friluftslivet.
6.1.2 Reindrift
Delstrekning 3 går i praksis kun på selve Innsvatnet, og berører naturlig nok ingen beiteområder
direkte (Figur 8, Figur 9, Figur 10). Indirekte bører snøskuterløype på delstrekning 3 de samme
beiteområdene som delstrekning 2. Sørsiden av Innsvatnet består for en stor del av hytteområder og
har ifølge arealbrukskartet liten verdi og lite bruk som beiteområde for rein. Følgende sesongbeiter /
funksjonsområder blir berørt av influensområdet for delstrekning 3:
•
•
•
•
•

Flyttlei tvers over Innsvatnet ved
Oppsamlingsområde på Skardfjellet
Høstbeite 2, tidlig høstland
Høstvinterbeite 2, spredt brukte områder
Vinterbeite 2, tidlig vinterland

Løypa går i sin helhet over Innsvatnet som naturlig nok ikke er et konkret beiteområde. Noe
beiteareal ligger likevel innenfor influensområdet.
Etter en helhetsvurdering vurderes verdien av beiteområdene for denne delstrekningen som liten.
Delstrekning 3 krysser flyttleia som går rett over Innsvatnet ved Storholmen. Flyttleia brukes under
vårflyttingen. I mars/april flyttes reinen sørover, over riksveg 72 og ned mot vårbeitene og
kalvingsområdene i Forra. Da brukes flyttleia over Innsvatnet. Dersom vinteren er for mild og isen for
utrygg, må reinen flyttes øst for Innsvatnet og inn i Sverige. Tidligere ble flyttleia ved Stormoen som
oftest brukt til vårflyttinga. Ved Stormoen er det nå bygd mange hytter og satt opp flere sauegjerder
slik at distriktet opplever det vanskelig å flytte rein her (Nils Sigvard Danielsen pers.medd.). Derfor
benyttes nå flyttleia over Innsvatnet mest. Det er også en flyttlei ved Ådalsvollen, men den brukes
heller ikke.
Flyttleia over Innsvatnet har stor verdi for reindrifta.
Samlet sett har derfor også delstrekning 3 stor verdi for reindrifta.
6.1.3 Naturmangfold – særlig fokus på rovfugler og arealkrevende arter
Planter og naturtyper
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Det er ingen planter eller naturtyper som blir direkte berørt av delstrekning 3, da denne i sin helhet
går på Innsvannet.
Verdien av delstrekning 3 for planter og naturtyper vurderes som lav.
Fugler
Det er registrert mange ulike fuglearter på Innsvatnet. Dette gjelder både store vannfugler som
sangsvane og trane, samt mindre vadere og andefugler som for eksempel kvinand, smålom, storlom
og laksand. Det er ikke kjent at Innsvannet har noen spesiell funksjon som trekklokalitet.
Verdien av delstrekning 3 med influensområde for fugl vurderes derfor som middels.
Rovfugler og arealkrevende arter
Nord for Innsvatnet er det gjennom mange år både hørt og observert hubro (Kroglund & Østnes
2014; Østerås 2017). Det er vurdert som mulig eller sannsynlig at det også i de senere år hekker
hubro her.
Dette medfører at influensområdet til delstrekning 3 har stor verdi knyttet til hubro.
6.1.4 Landskap
Den samme generelle beskrivelsen om landskap som under 5.1.4.
Landskapet i og langs denne strekningen domineres av Innsvatnet som ligger på 415 meter over
havet. Vatnet er smalt i vestre del og blir bredere mot øst fylkesveg 72 går langs sørsiden av vatnet
og sammen med en kraftlinje som strekker seg i samme retning litt lengre sør, utgjør dette tekniske
inngrep i landskapet. Langs vegen og kraftlinja ligger det spredt hyttebebyggelse og i tillegg er det
flere hytter ute på Storholmen, som er en halvøy i Innsvatnet. I tillegg er det flere caravanplasser
langs østsiden av Innsvatnet.
Skardfjellet ligger nord for den vestlige delen av Innsvatnet og toppen ligger på 757 moh. Dette
runde fjellet dominerer i landskapet her og er bratt i den nederste del som stuper ut i Innsvatnet.
Landskapet innenfor delstrekning 3 har vanlig gode visuelle kvaliteter og er typiske for landskapet i
denne regionen.
Verdien vurderes til å være middels.
6.1.5 Kulturminner og kulturmiljø
Ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø blir direkte eller indirekte berørt av forslaget til løype.
Verdien vurderes derfor til liten.

6.2

Omfangs- og konsekvensvurdering
6.2.1 Friluftsliv og nærmiljø
Begge alternativene går over Innsvatnet, der det sørligste alternativet kommer nærmest hyttene som
ligger sør for fylkesveg 72. Traseen vil gi noe støy og negativ påvirkning på vinterfriluftslivet i
området, bla isfiske og for hyttene. Ny skuterløype vil gi muligheter for enkelte brukergrupper som
ikke har mulighet til å komme seg ut i disse områdene på egen hånd, noe som gir et lite positivt
omfang. Skuterløypa vil ikke ha noe påvirkning på friluftslivet i store deler av året, det vil si i
barmarksesongen.
Omfanget vurderes til å være lite negativt.
Verdien er vurdert til middels og konsekvensen vurderes til å bli liten negativ (-) for friluftslivet.
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6.2.2 Reindrift
For vurderinger av omfang og konsekvenser se delstrekning 1, men generelt sett er omfanget og
negative konsekvenser av snøskuterløypa på beiteområder mye mindre for delstrekning 3 enn
delstrekning 1 og 2. Dette har sammenheng med at lyden ikke bærer så godt nordover over toppen
på Skardfjellet. Mot sør ligger europaveien samtidig som sørsiden av Innsvatnet er dominert av
hyttefelt og dermed et mindre viktig beiteareal for reindrifta.
Omfanget av snøskuterløypa på beite vurderes som ubetydelig. Dette gir en liten negativ
konsekvens» for reindrifta på delstrekning 3.
Omfanget av delstrekning 3 på særverdiområder som flyttleia over Innsvatnet vurderes som middels
negativt.
Verdien av flyttleia er stor og følgelig gir dette en middels til stor negativ konsekvens for reindrifta (-/---).
Avbøtende tiltak
Snøskutertraseen kan stenges i den perioden hvor flyttleia er i bruk, det vil si når reinen blir flyttet
sørover. Dette vil redusere omfanget av tiltaket til lite negativt til intet omfang, og gir en liten negativ
til ubetydelig negativ konsekvens (-/0).
6.2.3 Naturmangfold
Omfangsvurderinger til plantearter og naturtyper er ikke relevant da hele delstrekningen går på
Innsvatnet. Fugleartene benytter Innsvatnet etter at isen har gått opp og følgelig er det heller ikke
konflikt med snøskutertraseen.
Delstrekning 3 vil komme i direkte konflikt med en mulig/sannsynlig hubrolokalitet. Det kan
argumenteres med at riksveg 72 går langs Innsvatnet og medfører at det ikke blir noen økt
støybelastning av en snøskuterløype. Dette er en vanskelig avveining, men konklusjonen er likevel at
en snøskutertrasé over Innsvatnet gir et stort negativt omfang på hubro.
Når verdien av hubrolokaliteten vurderes som høy medfører dette at det derfor en meget stor
negativ konsekvens (----) på hubro.
Avbøtende tiltak
Det er direkte konflikt mellom den sårbare perioden for hubro og snøskuterkjøring. Det eneste
avbøtende tiltaket som virkelig monner for hubro er at snøskutertraseen ikke etableres slik den er
planlagt.
6.2.4 Landskap
Ny skuterløype vil underordne og tilpasse seg landskapet.
Omfanget vurderes til intet, uansett alternativ langs vatnet.
Selv om verdien er middels blir konsekvensen for delstrekning 3 for landskapsbildet ubetydelig (0).
6.2.5 Kulturminner og kulturmiljø.
Løypa kommer ikke i direkte eller indirekte berøring med noen kjente kulturminner.
Omfanget av delstrekning 3 er derfor intet.
Verdien er lav og dette innebærer ubetydelige konsekvenser (0) for kulturminner og kulturmiljø på
delstrekning 3.
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Delstrekning 4 Storbellingen – Riksgrensen

7.1

Verdivurdering
7.1.1 Friluftsliv og nærmiljø
Verdiene i området er, som for de andre berørte områdene, primært tilknyttet det tradisjonelle
friluftslivet som jakt (småvilt/storvilt), fiske, bærsanking og ski-/fotturer i skog og fjell. I tillegg ligger
Verdalsbrukets utleiehytte ved Storbellingen, der enden på ny snøskuterløype er planlagt. To
skiløypetraseer fra Sandvika og nordover krysser over de store myrområdene mellom Skillevatnet og
Storbellingen.
Hele området som skuterløypene er planlagt gjennom i dette området (både Storbellingen og
Skillevatnet) er gitt verdien «svært viktig» i kartleggingen av friluftslivsområder i Verdal kommune.
I henhold til V 712 vurderes området til kategorien «Friluftsområder». Området brukes til friluftsliv
og rekreasjon og området har også opplevelseskvaliteter som er egnet til friluftsliv og rekreasjon.
Dette medfører at området vurderes å ha middels verdi for friluftslivet.
7.1.2 Reindrift
Det ligger et oppsamlingsområde ved Juldalshøgda og nordvestover. Området ligger cirka 1,9 km fra
skutertraseen. Oppsamlingsområde brukes primært når Feren reinbeitedistrikt skal samle reinen mot
slutten av vinterbeite og flytte reinen sørvestover til vårbeite og kalvingslandet (Eilertsen 2014b).
Traseen berører følgende sesongbeiter / objekter:
•
•
•
•

Vinterbeite 2 i form av tidlig vinterland
Høstvinterbeite 2 – spredt brukte områder
Høstbeite 2 – tidlig høstland
Det går et sperregjerde langs riksgrensen fra Sandvika til Strådalen, det vi si langs hele
delstrekning 1.

Minimumsbeite for Feren reinbeitedistrikt er vinterbeite. Det sentrale vinterbeite ligger sør for
Inndalen og i vestlige/lavereliggende deler av reinbeitedistriktet. Høgereliggende områder også nord
for Inndalen er mindre viktig vinterbeite og er enten i bruk som reserveareal eller er mest viktig tidlig
i vintersesongen. Feren reinbeitedistrikt vurderer området nord for riksveg 72 som et viktig
vinterbeite med høy verdi.
Arealene i influensområdet er i bruk høst og vinter, altså en parallell bruk med snøskuterkjøring.
Arealene er til en viss grad reservebeiteområder for bedre beiter lenger sør, men distriktet er
avhengig av beitene over lang tid i en syklus hvor man benytter ulike beiter over tid.
Verdien av vinterbeite, som er minimumsbeite, vurderes som stor.
Verdien av særverdiområder som oppsamlingsområder vurderes alltid som stor, jamfør V 712.
7.1.3 Naturmangfold – særlig fokus på rovfugler og arealkrevende arter
Planter og naturtyper
Det er ikke kjent funn av noen viktige plantearter eller naturtyper langs delstrekning 4.
Fugler
Det er et betydelig antall fugler som er registrert i områdene runde delstrekning 4, særlig på og ved
Storbellingen
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Rovfugler og arealkrevende arter
Delstrekning 4 kommer ikke i konflikt med kjente forekomster av hekkende rovfugl (Østerås 2017).
Samlet sett vurderes verdien av naturmangfold på del-strekning 4 til middels til liten.
7.1.4 Landskap
Den samme generelle beskrivelsen om landskap som under 5.1.4.
Landskapet i og langs denne strekningen er forholdsvis flatt og domineres av Innsvatnet og
Skillevatnet på 490 moh. For øvrig er det mye myrlandskap med spredt vegetasjon og små
vann/pytter imellom.
Landskapet innenfor delstrekning 4 har vanlig gode visuelle kvaliteter og er typiske for landskapet i
denne regionen.
Verdien vurderes til å være middels.
7.1.5 Kulturminner og kulturmiljø
Ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø blir direkte eller indirekte berørt av forslaget til løype.
Verdien av kulturminner og kulturmiljø vurderes derfor til liten.

7.2

Omfangs- og konsekvensvurdering
7.2.1 Friluftsliv og nærmiljø
To skiløyper fra Sandvika og nordover krysser over de store myrområdene mellom Skillevatnet og
Storbellingen, og skuterløypa til Storbellingen krysser på tvers av disse skiløypene. Få hytter blir
berørt av denne skuterløypa, og tilgjengeligheten til både Skillevatnet og Storbellingen, for eksempel
til isfiske, blir enklere ved å etablere skuterløype. Ny skuterløype vil gi muligheter for enkelte
brukergrupper som ikke har mulighet til å komme seg ut i disse områdene på egen hånd, noe som gir
et lite positivt omfang. Skuterløypa vil ikke ha noe påvirkning på friluftslivet i store deler av året, det
vil si i barmarksesongen.
Snøskuterløypa ligger nesten i sin helhet i et område som er klassifisert som et svært viktig
friluftsområde (Verdal kommune mars 2017). Dette innebærer at for del-strekning 4 vil de anbefalte
støygrensene knyttet til svært viktige friluftsområder bli overskredet på hele del-strekningen, jamfør
Miljødirektoratet sin veiledning. Også den oppkjørte skiløypa mellom Breivatnet og Innsvatnet ligger
innenfor anbefalte minsteavstander for gul støysone. Samlet sett innebærer dette at friluftslivet i
«området» vil bli negativt påvirket av snøskuterløypa. Influensområdet er et helårsområde for
friluftslivet slik at det vil kun være i en relativt kort periode at ei snøskuterløype vil gi en negativ
opplevelse for friluftslivet.
Kommunen skal vurdere betydningen av friluftsområdene opp mot øvrige friluftslivsområder i
kommunen (motorferdselforskriftens § 4a). Ut i fra kommunens kartlegging av friluftsområder er det
flere tilsvarende områder i kommunen. Dette reduserer omfanget noe. Konklusjonen blir at
snøskuterløypa gir et lite negativt omfang på friluftslivet.
Verdien av del-strekningen er vurdert til middels og da blir konsekvensen liten til middels negativ
(-/--).
Avbøtende tiltak

418251-TVF-RAP-001

2. mai 2017 / 00

Side 41 av 59

Konsekvensutredning av snøskuterløype i Verdal

multiconsult.no
7 Delstrekning 4 Storbellingen – Riksgrensen

Skuterløypa bør legges slik at den unngår å krysse begge de to etablerte skiløypene på tvers. Tiltaket
gir ingen reduksjon i omfang og konsekvens.
For avbøtende tiltak for å gjøre traseen kjørbar, se kapittel 9.3 og Figur 19.
7.2.2 Reindrift
For generelle vurderinger se under delstrekning 1.
Når reinen er samlet i oppsamlingsområde ved Juldalshøgda drives reinen sørover mot Innsvatntet.
Snøskutertraseen på delstrekning 4 vil være i konflikt med drivinga sørover, selv om ingen drivingseller flyttleier er avmerket på reindriftskartet.
Feren reinbeitedistrikt vurderer omfanget ulikt øst og vest for delstrekning 1 (Nils Sigvard Danielsen
pers.medd.).
Øst for delstrekning 1 over Skillevannet og nord for delstrekning 4 inn mot riksgrensen vurderes
omfanget til å være lite negativt.
Vest for delstrekning 1 inn mot Stor-Bellingen vurderes omfanget av delstrekning 4 til å være stort
negativt.
Verdien av delstrekningen for reindrifta er stor. Dette medfører at konsekvensene av snøskuterløypa
på beiteområdene og oppsamlingsområdet vurderes til å være små negative (-) øst for
Skillevannet/delstrekning 1 og store negative (---) lenger vest.
Avbøtende tiltak
I forhold til oppsamlingsområde og flytting av rein sørover, kan det være relevant å stenge traseen i
den perioden som reinen flyttes. Dette vil kunne redusere omfanget på flytteperioden. De negative
konsekvensene av delstrekning 4 på vinterbeite vil ikke bli redusert selv om traseen stenges under
flytteperioden.
7.2.3 Naturmangfold
Det er i liten grad konflikt mellom naturmangfoldet og snøskuterløypa. De registrerte fugleartene tar
i stor grad i bruk områdene etter at snøskutersesongen er over.
Omfanget av snøskutertraseen på fuglearter, planter og naturtyper vurderes som lite negativt til
intet.
Verdiene av naturmangfold er vurdert som middels til liten. Konsekvensene av snøskuterløypa på
naturmangfold langs delstrekning 4 vurderes om små negative til ubetydelige (-/0).
7.2.4 Landskap
Det vil ikke bli aktuelt å planere eller bearbeide terreng for å få laget skuterløype.
Det vil bli behov for å rydde noe skog og det vil naturligvis bli behov for noe kvisting eller felling av
enkelttrær. Det er snakk om å rydde glissen skog i 4-5 m brede belter og ta ned enkelttrær. Dette
regnes ikke som terrenginngrep.
Klopper eller enkle bruer må etableres der dette er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn, og anses
heller ikke som landskapsinngrep som vil ha noe betydning for virkningen av skuterløypa.
Merking med enkle staker/brøytepinner langs trasèen vil naturligvis vises best i åpent landskap, men
stakene vil ha samme retning (loddrett) som stammene på trær og vurderes heller ikke til å gi noe
særlig negativ påvirkning i landskapet.
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Ny skuterløype vil underordne og tilpasse seg landskapet, og omfanget vurderes til å bli lite negativt
eller intet.
Selv om verdien av landskapet er vurdert til middels blir konsekvensen for delstrekning 4 for
landskapsbildet ubetydelig (0).
7.2.5 Kulturminner og kulturmiljø.
Løypa kommer ikke i direkte eller indirekte berøring med noen kjente kulturminner.
Omfanget av delstrekning 4 er derfor intet.
Verdien for kulturminner er vurdert som lav og dette innebærer ubetydelige konsekvenser (0) for
kulturminner og kulturmiljø på delstrekning 4.
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Samla vurdering av konsekvenser for Feren reinbeitedistrikt
Feren reinbeitedistrikt har mange og til dels store arealinngrep innenfor distriktsgrensene. Reinen
trekker ofte bort fra menneskelig aktivitet med den konsekvens at beiteområdene ikke blir optimalt
utnyttet. Ved etablering av nye inngrep/aktiviteter som innebærer menneskelig aktivitet, må
konsekvensene av dette sees i sammenheng med allerede eksisterende aktivitet i beiteområdene.
De mest kritiske arealene for reindrifta generelt sett er vårbeitene og kalvingsområdene. Det
viktigste kalvingslandet til Feren reinbeitedistrikt er Forra-området. Områdene nord for riksveg 72 er
ikke i bruk som kalvingsland (Nils Sigvard Danielsen pers.medd. 23.1.2017).
Reinen er generelt sårbar om vinteren på grunn av negativ energibalanse. Minimumsbeite for Feren
reinbeitedistrikt er vinterbeitene. Arealbrukskartet viser at områdene nord for riksveg 72 er
vinterbeite for distriktet. Arealene er klassifisert som «Tidlig vinterland». I henhold til V712 og Feren
reinbeitedistrikt har derfor det arealet som blir påvirket av snøskuterløypa «Stor verdi».
En snøskuterløype kan påvirke reinens beitemønster både for høstvinterbeite, vinterbeite og
vårbeite (kalvingsland). Det finnes mange studier av særlig villrein sin unnvikelsesatferd fra veger,
stier etc, og det er godt dokumentert at reinen har en unnvikelsesatferd for denne type linjer i
terrenget. Det samme vil gjelde for rein på vinterbeite i forhold til en snøskuterløype. Det er noe
uklart hvor stort areal med en reell unnvikelsesatferd som påvirker rein av en snøskuterløype. I
Miljødirektoratet sin veileder for hensyn til naturmangfold og snøskuterløyper, anbefales det en
varsomhetssone i en radius på 1000 meter for funksjonsområder til villrein. Samme sone legges til
grunn i denne utredning.
Dette innebærer at hele arealet mellom snøskuterløypa og riksgrensa, blir funksjonelt, et mindre
attraktivt vinterbeiteområde. Dette utgjør et areal på cirka 14 km2. En kan legge til grunn at et noe
større areal vestover fra snøskuterløypa vil få redusert sin funksjon som vinterbeiteareal med drøyt
30 km2. Samlet sett utgjør dette i underkant av 10 % av det samlede vinterbeitearealet (cirka 381
km2) nord for riksveg 72.
Konflikter mot høstvinterbeite kan reguleres gjennom bestemmelser i forskriften om åpning og
lukking av skuterløypa til ulike datoer i ulike år.
Snøskuterløypa bidrar til fragmentering av vinterbeite inn mot svenskegrensa. Omfanget av at cirka
14 km2 med vinterbeite «Tidlig vinterland» inn mot svenskegrensa blir et mindre funksjonelt
vinterbeite vurderes å ha et lite negativt omfang på reindrifta. Arealene inn mot svenskegrensa ligger
uansett i utkanten av beiteområde og er mindre kritiske enn arealer som ligger mer sentralt.
Arealene vest for snøskuterløypa får et indirekte arealbeslag gjennom en unnvikelsessone fra
snøskuterløypa. Det medfører at arealene vest for snøskutertraseen er viktigere som vinterbeite og
følgelig er omfanget på vinterbeite mer negativt her. Omfanget vurderes som middels negativt.
Delstrekning 2 og 4 ligger ikke langs riksgrensa og har slik sett et mer negativt omfang på vinterbeite
på rein. Isolert sett vurderes også delstrekning 2 og 4 å ha et middels negativt omfang på vinterbeite.
En vurdering av samlede effekter tilsier at kumulative effekter av hele forslaget får et større negativt
omfang enn hver enkelte delstrekning isolert sett.
Forslaget til snøskuterløyper berører også særverdiområder som beitehage og flyttlei og også
indirekte et oppsamlingsområde. Negative konsekvenser for disse kan unngås ved å gjennomføre
foreslåtte avbøtende tiltak.
Omfanget av hele traseen vurderes derfor å være middels til stort negativt.
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Samlet sett kan det argumenteres med at konsekvensene av å etablere den foreslåtte snøskuterløpa
har et potensial til å bli store negative for vinterbeite til Feren reinbeitedistrikt.
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Støy
Ved fastsetting av snøskuterløyper plikter kommunen iht. motorferdsellovens § 4a tredje ledd å ta
hensyn til en rekke forhold som skal ivaretas, bl.a. støy.

9.1

Metode
Miljødirektoratet har utarbeidet en egen veileder om håndtering av støy ved fastsetting av
snøskuterløyper. Veilederen angir en sjablongløsning for å ivareta hensynet til støy ved planlegging
av snøskuterløyper. Basert på innhentete støyundersøkelser har Miljødirektoratet angitt følgende
minsteavstander fra senterlinje løype til ytterkant støysone:
Tabell 2. Avgrensning av støysoner iht. Miljødirektoratets støyveileder for snøskuterløyper.

Hastighet
Områdetype
Svært viktig eller viktig
friluftsområde.
Grønn støysone.
Bolig, fritidsbolig, annet
støyømfintlig bygg.
Gul og rød støysone.

Anbefalt grenseverdi (L5AF)
40 dB

60 dB
70 dB

20 km/t 40 km/t 60 km/t Full aks.
Anbefalt minsteavstand (meter)
450 m
800 m
1400 m 2800 m

50 m
20 m

100 m
40 m

150 m
50 m

350 m
100 m

Fartsgrensen for snøskuterkjøring i terreng er 70 km/t. Miljødirektoratet har ikke støymålinger for 70
km/t, og anbefaler derfor at kommunene i sin planlegging legger avstandene for 60 km/t til grunn.
Miljødirektoratet mener det bør være et absolutt krav at løype ikke etableres slik at støyfølsomme
bygninger havner i rød sone. For overskridelser av gul sone bør dette bemerkes og en omlegging av
traseen vurderes, eventuelt redusert fartsgrense, tidsbegrenset åpning eller andre tiltak.
Miljødirektoratets metode er brukt for å se i hvilken grad støy kan bli en vesentlig ulempe for de
aktuelle løypetraseene. Sårbare objekter er innhentet fra bygninger i FKB med byggtypekoder som
angir en av de støyfølsomme bruksformålene, samt kommunens nye kartlegging av viktige
friluftslivsområder. Unøyaktig plassering av løypetraseene kan naturlig nok slå vesentlig ut ved en slik
metode. Det er derfor også beregnet støysoner for utreders detaljerte/foreslått endrete løypetraseer
(Figur 16, Figur 17, Figur 18).

9.2

Resultater

Resultater framgår av kart i Figur 15 og opptelling i
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Tabell 3.

Figur 15. Støysoner for opprinnelig løypeplassering.
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Tabell 3. Bygninger (bygg med flere enheter i samme bygningskropp iht. FKB teller som flere bygninger) med
støyfølsomt bruksformål i støysoner fra opprinnelige løypetraseer. I overgangene mellom delstrekning 1-2 og 23 ligger to hytter som går inn i støysoner til begge delstrekninger, noe som gjør at totalt antall berørte bygg er
mindre enn summen av berørte bygg per delstrekning.

Sum bygningsenheter
Gul sone (ekskl. bygg i
rød sone)
Rød sone

9.3

48

Delstr.
1
36

Delstr.
2
2

Delstr.
3
7

Delstr.
4
5

9

7

1

1

1

Avbøtende tiltak støy
9.3.1 Bygninger i rød støysone
Ved omlegging av løypetraseer kan 7 av de 9 opprinnelige bygningene i rød sone unngås. De to
gjenstående er samfunnshuset ved parkeringsplassen/endepunktet i Vera og Storbellingenhytta.
Førstnevnte kan ikke unngås uten å finne en annen parkeringsplass. Kombinert bruk kan gjøre
begrensete åpningstider for løypa nødvendig. Storbellingenhytta blir berørt fordi løypa med hensikt
er lagt fram mot hytta (se diskusjon).
Det er etter befaring angitt en alternativ og kjørbar trasé fram til svenskegrensen. Den nye traseen
medfører at en ny hytte, den siste hytta før riksgrensen, havner i rød støysone. Her bør en mindre
omlegging inn mot riksgrensen vurderes nærmere, muligens ved å legge en klopp eller ei lembru over
vassdraget som gjør at den nye traseen per i dag er lagt så nær denne hytta. Redusert fartsgrense til
30 km/t de siste 150 m før riksgrensen vil føre denne hytta fra rød til gul støysone, og kan evt.
innføres inntil en bedre trasé er funnet.
9.3.2 Bygninger i gul støysone
Av 48 bygningsenheter i gul sone for opprinnelig trasé, ligger hele 27 inntil reservetraseen på land
gjennom Vera. I en normalsituasjon, når denne traseen ikke er åpen, vil det derfor være 21 bygninger
i gul støysone.
Foreslått justering/omlegging av løypetraseer gir 41 bygningsenheter i gul sone, 24 av disse langs
reservetraseen på land gjennom Vera, dvs. i en normalsituasjon 17 bygninger i gul støysone. For å
redusere antallet bygningsenheter i gul støysone ytterligere er nedsatt fartsgrense nødvendig på
deler av løypenettet.
En fartsreduksjon til 30 km/t nær hytter kan potensielt redusere antall hytter i gul støysone fra 17 til
6. Disse seks er samfunnshuset i Vera, 2 enheter på gården Sessilvollen, ett hus ved reservetraseen
på land gjennom Vera, ei hytte ved riksgrensen (se forrige kapittel) og Storbellingenhytta.
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Figur 16. Støysoner (60 km/t) for justerte løypetraseer.
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Figur 17. Støysoner (60 km/t) for justerte løypetraseer, detaljkart 1.
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Figur 18. Støysoner (60 km/t) for justerte løypetraseer, detaljkart 2.

418251-TVF-RAP-001

2. mai 2017 / 00

Side 51 av 59

Konsekvensutredning av snøskuterløype i Verdal

9.4

multiconsult.no
9 Støy

Diskusjon og anbefaling
De justerte/detaljerte løypetraseene legges her til grunn, jf. kartene i Figur 16, Figur 17 og Figur 18.
Samfunnshuset ved parkeringsplass/løypestart i Vera og hytta ved Storbellingen vil bli berørt av støy
over grenseverdiene. Det bør være særskilte forhold knyttet til bruken av disse bygningene som
likevel gjør det akseptabelt med slik støy for at løypa skal kunne opprettes. Utreder er ikke kjent med
detaljer omkring bruken av huset i Vera. For hytta ved Storbellingen er løypa med hensikt lagt fram til
hytta for å muliggjøre utleie til snøskuterbrukere. Dette tilsier at snøskuterstøy her er akseptabelt.
Ei hytte like før riksgrensen ligger så nær justert løypetrasé at fartsgrense 30 km/t må brukes forbi
denne, inntil en noe justert trasé inn mot riksgrensen eventuelt er avklart.
Fartsreduksjon til 30 km/t anbefales også nord og sør i Vera, der reservetraseen går nær bebyggelse i
Vera. Det samme gjelder nær P-plassen ved Fånettjønna. Ytterligere områder med
fartsbegrensninger kan evt. vurderes på grunnlag av innkomne merknader. Med begrensninger som
anbefalt her vil totalt 8 bygningsenheter få beregnet støy over grenseverdiene: 1 hytte i Svartvika, 1
hytte ved Breivatnet, 1 hytte ved riksgrensen, 1 hytte ved Storbellingen, 1 hytte ved Ørvilltjønna, 2
boenheter på gården Sessilvollen, og samfunnshuset i Vera.
Det er i praksis ikke mulig å oppnå vesentlig forbedring av støypåvirkningen på viktige
friluftslivsområder uten å kutte ut deler av løypetraseene som går gjennom disse.
Multiconsult har utarbeidet et forslag til alternativ trasé basert på avbøtende tiltak, hensyn til støy og
bedre kjøresikkerhet (Figur 19).
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Figur 19. Kart som viser foreslåtte trasé og forslag til forbedret trasé basert på avbøtende tiltak, støyhensyn og
forbedret kjøresikkerhet.
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Oppsummering og konklusjon

10.1 Konklusjon/Oppsummering
Utredningen viser at influensområdet har stor verdi for reindrifta og for friluftslivet (Tabell 4).
Landskapet vurderes til å ha middels verdi, mens for naturmangfoldet vurderes verdiene til å variere
mellom middels og stor. Det er særlig flere lokaliteter med hekkende rovfugl som har stor verdi for
naturmangfoldet. Det er også registrert en naturtype med regionalt viktig verdi. Generelt er fuglelivet
rikt og variert i influensområdet. Det er ikke kjent kulturminner som blir direkte berørt av
snøskutertraseen. Området har potensial for samiske kulturminner. Det finnes kilder på samiske
boplasser ved Skillevannshaugen uten at det er helt klart verken hvor Skillevannshaugen ligger eller
hvor de samiske boplassene er.
Tabell 4. Oversikt over verdivurdering for alle verdisatte tema.

Delstrekning 1
Delstrekning 2
Delstrekning 3
Delstrekning 4
Samlet

Naturmangfold
Middels-Stor
Middels-Stor
Stor
Middels-liten
Middels-Stor

Friluftsliv og
nærmiljø
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels

Landskap
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels

Kulturminner
og kulturmiljø
Liten-Middels
Liten
Liten
Liten
Liten

Reindrift
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor

Samlet sett er det vurdert at snøskuterløypa vil få størst negative konsekvenser for reindrift og
naturmangfold (Tabell 5). Når det gjelder reindrift er hele området som snøskuterløypa berører
vinterbeite for Feren reinbeitedistrikt. Vinterbeite er minimumsbeite for Feren reinbeitedistrikt.
Forslag til snøskutertraseer berører også en beitehage/samletrø og en drivingslei for reindrifta. Når
det gjelder konsekvenser for beitehagen og drivingsleia foreslås det avbøtende tiltak som vil
redusere eller fjerne de negative konsekvensene.
Forslag til snøskuterløyper berører flere hekkeområder/territorier til hekkende rovfugl. Dette gjelder
for flere av del-strekningene. Uten avbøtende tiltak vurderes de negative konsekvensene for
hekkende rovfugler som store til middels uten avbøtende tiltak. Det er foreslått avbøtende tiltak for
å redusere de negative konsekvensene og i tillegg fraråder konsekvensutredningen å etablere delstrekning 3 og 2A av hensyn til hekkende rovfugl. For annet naturmangfold er de negative
konsekvensene vurdert som små negative (-). Snøskuterkjøringa foregår vinterstid med små skader
på markvegetasjonen og før trekkfugler ankommer området. Snøskuterløype forutsetter lite hogst og
andre fysiske tiltak som kan påvirke naturmangfoldet negativt.
For friluftsliv er det først og fremst skiløypa mellom Innsvatnet og Veresvatnet som får negative
konsekvenser av snøskuterløypa. Det er under planleggingen forsøkt å legge snøskuterløypa så langt
unna skiløypa som mulig. Det vil likevel kunne oppleves støy fra snøskuterløypa både i forbindelse
med bruk av skiløypa men også generelt ved vinterfriluftsliv innenfor influenssonen. Snøskuterkjøring
gir også et generell bakgrunnsstøy som vil være en negativ påvirkning på opplevelseskvalitetene til
friluftslivet i influensområdet til snøskuterløypa (Figur 16).
Del-strekning 2A, slik den ble foreslått av Verdal kommune, var i mars 2017 ikke kjørbar med
snøskuter. Den er videre i konflikt med hekkende rovfugl. Det er i utredningen foreslått en alternativ
trasé 2B. Alternativet er i stor konflikt med en skiløypa da det kun er en trasé fra Bellingsflata og ned
til Bellingsåa og Innsvatnet som er anvendelig både for snøskuter og skigåere. Skal det etableres en
løsning med plass for både snøskuter og skiløype her må skiløypa legges om, og legges lenger opp
langs Bellingsåa og nærmere Skardfjellet.
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Forslag til snøskuterløype vil i liten grad gi negative konsekvenser for landskap og kulturminner.
Det opprinnelige forslaget til snøskuterløyper medførte at 9 støyfølsomme bygninger ble liggende i
rød støysone og 57 støyfølsomme bygninger i gul støysone. Det er foreslått flere avbøtende tiltak
som traséomlegginger og reduserte hastighet. Det justerte løypeforslaget inkludert de avbøtende
tiltakene medfører at 2 støyfølsomme bygninger fremdeles blir liggende i rød støysone men 6
fremdeles blir liggende i gul støysone. De to hyttene/bygningene i rød støysone er samfunnshuset i
Vera og Verdalsbruket sin utleiehytte ved Storbellingen. I det opprinnelige løypeforslaget er det 31
støyfølsomme bygninger langs reservetraseen i Vera som ligger i gul støysone. Ved mindre
omlegginger av reservetraseen og avbøtende tiltak som fartsreduksjoner er det 1 støyfølsom bygning
som fremdeles blir liggende i gul støysone langs reservetraseen i Vera. Konklusjon er at avbøtende
tiltak gjennom mindre justeringer av løypa samt avbøtende tiltak som fartsreduksjoner vil redusere
konfliktene mellom støyfølsomme bygninger og snøskuterløypa betydelig.
Tabell 5. Tabell som viser samlede konsekvenser for ikke-prissatte tema jamfør Statens vegvesen sin håndbok V
712.

Alternativ/
Tema

1

2A

2B

Friluftsliv og
nærmiljø

-/--

-/--

--

Reindrift

---

---

Naturmiljø

--

Kulturminner
Landskap
TOTALT

3

4

-

-/--

---

--/---

--

---

-/0

----

-/0

0/-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

---

---

---/--

---

--

10.2 Avbøtende tiltak
Det er foreslått flere avbøtende tiltak. Blant annet fem konkrete avbøtende tiltak som innebærer
forslag om nye traseer sammenlignet med de traseene som var utgangspunktet for
konsekvensutredningen. For disse avbøtende tiltakene er det gjort en vurdering av hvilken betydning
de avbøtende tiltakene har å si for vurdering av konsekvensene av tiltaket. Dette er omtalt under
hvert enkelt tema i aktuell delstrekning. Se kapittel 4.7 og Figur 19. Generelt medfører disse
løypeomleggingene bedre kjøresikkerhet på del-strekningene 1, 2A og 4. Videre gir det lavere
konsekvensvurdering for naturmangfold, friluftsliv og støy på del-strekning 1. De avbøtende tiltakene
gir også betydelig lavere negative konsekvenser for særverdiområder for reindriften som beitetrøa
ved Breivatnet og trekkleia over Innsvatnet.

Tabell 6. Tabell som gir oversikt over større endringer i snøskutertraseene. Konsekvensene er vurdert for hver
enkelt delstrekning.

1

Delstrekning

Avbøtende tiltak

Tema

Konsekvenser

1

Omlegging av løypa nord for
Ørvilltjønna

Kjøresikkerhet

Kjøresikkerhet (+)
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2

1

Omlegging nord for Skillevatnet

Hekkende rovfugl

Naturmangfold (+),
friluftsliv (-),
vinterbeite rein (-)

3

4

Omlegging fra Skillevatnet til
svenskegrensa

Kjøresikkerhet

Kjøresikkerhet (+),
støy til hytter (-)

4

1 (evt. 2)

Omlegging parkeringsplass
Breivatnet

Støy til hytter og
konflikt mot
skiløype

Støy til hytter (+),
friluftsliv (+)

5

2B

Omlegging Bellingsflata og ned til
Bellingsåa

Kjøresikkerhet

Kjøresikkerhet (+),
friluftsliv (-)

Det foreslås også flere avbøtende tiltak for reindrift. Blant annet at snøskuterløypa skal stenges når
beitehagen ved Breivatnet er i bruk og delstrekning 2 og 3 må stenges når drivingsleia over
Innsvatnet er i bruk. Dette gir betydelige reduserte negative konsekvenser på de to
særverdiområdene. Det er vanskelig å se for seg avbøtende tiltak som kan gi reduserte negative
konsekvenser for vinterbeite for rein.
Konsekvensutredningen anbefaler ikke å etablere del-strekningene 2A og 3 av hensyn til hekkende
rovfugl. Videre anbefales det avbøtende tiltak på del-strekning 1 også av hensyn til hekkende rovfugl.
Det er foreslått en omlegging av traseen nord for Skillevatnet. Et annet avbøtende tiltak som kan gi
samme effekt er at snøskuterløypa stenger 25. april. Da kan opprinnelige foreslåtte trasé for delstrekning 1 brukes. Denne gir også mindre negative konsekvenser for vinterbeite for rein og for
brukere av skiløypa mellom Breivatnet og Veresvatnet.
De avbøtende tiltakene er oppsummert i tabell 7. Felles for disse avbøtende tiltakene er at de må
vedtas i forskriften til snøskuterløypa for at de skal få en effekt i form av mindre negative
konsekvenser. Enkelte av tiltakene kan sies å være positive ved etableringen av løypa uten at de
nevneverdig endrer konsekvensvurderingen av tiltaket.

Tabell 7. Tabell som viser oversikt over forslag til avbøtende tiltak utover de litt større traseomleggingene.

Delstrekning
1

2

1

1

Avbøtende tiltak

Tema

Konsekvenser

Fartsreduksjon ved Vera
samfunnshus

Reindrift

Svakt positivt for reindrift
og kjøresikkerhet.

Fartsreduksjon ved Breivatnet

Sikkerhet for
kjørere og
skiløpere

Kjøresikkerhet

Positivt for støy,
sikkerhet og
friluftsliv/skiløpere.

Støy
Friluftsliv
3
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Forsinket åpning av løype til 1.
januar

Reindrift,
høstvinterbeite.

Usikker effekt. Kan være
positivt for reinbeite.

1

Stenge løypa 25 april av
hensyn til hekkende rovfugl

Naturmangfold

Positivt for
naturmangfold.

6

2B

Ny skiløype opp fra
Innsvatnet/Bellingsåa

Friluftsliv,
skiløype

Usikkert?

7

3

Stenge flyttleia over
Innsvatnet når flyttleia er i
bruk

Reindrift, flytting
til vårbeiter

Positivt for reinbeite

8

4

En liten justering av
snøskuterløpa slik at den ikke
krysser skiløypa på to punkt
før Storbellingen

Friluftsliv,
skiløypa

Svakt positivt for
friluftsliv/skiløpere.

9

4 (1)

Stenge løypa når vårflyttingen
foregår. Dette henger
sammen med
oppsamlingsområdet ved
Juldalshøgda.

Reindrift,
vårflytting.

Svakt positivt for
reindrifta.
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Kilder
-

Reindriftens arealbruk www.kilden.nibio.no

-

Distriktsplan for reinbeitedistrikt 7 – Feren/Gaske-laante. Nord-Trøndelag Reinbeiteområde
2015 – 2020. Vedtatt av årsmøte 31.12.2015.

-

Naturbase. www.naturbase.no

-

Askeladden. www.askeladden.ra.no

-

Artskart. www.artskart.artsdatabanken.no

-

Artsobservasjoner fra Sverige. www.artportalen.se

-

Viltdata fra Verdal kommune.

-

Viltdata unntatt offentlighet fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

-

Skyddklassade fynd fra Sverige. Data fra Artsdatabanken i Sverige i e-post datert 19.1.2017.

-

Statens Vegvesen 2014. Konsekvensanalyser. Håndbok V712.

-

Eilertsen, S.M. 2014. Færen reinbeitedistrikt sin arealbruk. Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr. 2014.

-

Eilertsen, S.M. 2014. Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk. Konsekvensutredning
for reindrift. Bioforsk rapport Vol. 9 Nr. 2014.

-

Møte med Feren reinbeitedistrikt ved Nils Sigvard Danielsen 23.1.2017.

-

Telefonsamtale med Skjækerfjella reinbeitedistrikt ved Hanna-Lena Wilks 24.1.2017.

-

Kroglund, R.T. & Østnes, J.E. 2014. Bestandskartlegging av hubro (Bubo bubo) i NordTrøndelag. Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr. 163.

-

Verdal kommune. 2017. Kartlegging av friluftslivsområder i Verdal kommune. Høringsutgave
med endringer etter høring.
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Vedlegg
-

Vedlegg 1

Faktaark naturtype

-

Vedlegg 2

Tom Erik Østerås (2017). Planlagt snøskuterløype i Verdal, vurderinger av
konsekvenser for rovfugl i området med bakgrunn i kjente forekomster.

-

Vedlegg 3

ROS-analyse

-

Vedlegg 4

Oversiktskart

-

Vedlegg 5

Kartlagte friluftsområder

-

Vedlegg 6

Forslag til ny trasé

-

Vedlegg 7

Oversiktskart over støy

-

Vedlegg 8

Detaljkart støy Vera

-

Vedlegg 9

Detaljkart støy Breivatnet-Skillevatnet

-

Vedlegg 10

Vedlegg ROS-analyse
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