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Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – høringsuttalelse fra Synnadalen
hyttelag
Synnadalen hyttelag er en ideell sammenslutning med formål å fremme felles interesser
for hyttefolk og andre friluftsinteresserte i Synnfjell øst. Vi skal ivareta fellesskapets
interesser når det gjelder eksisterende hytteområder, kultur- og friluftsarealer og viktige
biotoper, og bidra til at friluftsinteressene prioriteres.
Vi er meget forundret over at Regjeringen vurderer å innføre adgang til
fornøyelseskjøring med snøscootere, og vil ut fra en rekke alvorlige ulemper advare så
sterkt vi kan mot forslaget.
Selv om det foreslås klare rammer for fornøyelseskjøring med snøscooter, vil det være
uråd å forhindre en rekke alvorlige ulemper.
Støy forplanter seg langt i stille natur og vil sjenere også i større områder i avstand fra
fastsatte løyper for snøscootere.
Dyrelivet vil bli negativt påvirket i en sårbar tid av året, det gjelder en lang rekke dyr og
fugler. Dette er negativt for både dyr og mennesker.
Folkehelseaspektet må være tungtveiende mot forslaget. Regjeringen bør ikke legge til
rette for en fritidsaktivitet med motorisert ferdsel i naturen, men heller satse på
forebyggende tiltak og stimulere til helsebringende fysisk aktivitet i naturen.
Skader og ulykker med snøscooterbruk, ofte med alvorlige konsekvenser, er allerede et
betydelig problem. Forslaget vil medføre økt belastning på kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten i de aktuelle områdene.
Sikkerheten kan ikke ivaretas fullt ut uansett detaljert regelverk og god kommunal
planlegging.

Kommunens oppgaver vil føre til økte kostnader for kommunen, særlig i
planleggingsprosessen, men også i den løpende forvaltningen. Det er underlig at

Regjeringen foreslår dette når kommunene har en rekke oppgaver som åpenbart bør
prioriteres innenfor budsjettrammene.
Styrket oppsyn og kontroll vil være nødvendig. Høringsbrevet fastslår at Statens
naturoppsyn og politiet derfor må få økte midler til dette over Klima- og
miljødepartementets og Justisdepartementets budsjetter, og at det samme vil gjelde
styrking av veiledningsfunksjonen hos Miljødirektoratet og fylkesmennene. Når vi vet
hvilke kapasitets- og prioriteringsproblemer politiet og andre offentlige etater har, er det
nesten utrolig å lese at det er fornøyelseskjøring med snøscootere som heretter skal
tilgodesees.
Konklusjon: Synnadalen hyttelag vil så sterkt vi kan fraråde forslaget om
fornøyelseskjøring med snøscooter, ut fra en rekke tungtveiende faglige og økonomiskadministrative hensyn.
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