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Forslaget om utvidet rett til skuterkjøring i terrenget
Avgjørelsesmyndigheten er foreslått lagt til kommunene. Det er med stor bekymring vi
ser at det samtidig legges opp til utvidet rett til skuterkjøring – gjerne omtalt som
«frislepp for fornøyelseskjøring».
Vi vil allerede nå så sterkt vi kan fraråde kommunen å vedta en slik ordning, når og om
saken kommer opp. Organisasjoner som Den Norske Turistforening har, straks forslaget
kom på banen, protestert kraftig.
Hyttefolkets fred og ro
Nordre Land kommune og grunneierne har satset sterkt på utvikling i Synnadalen og
Synnfjellet, og lagt til rette for en omfattende hyttebebyggelse. En viktig lokkemat for
denne rivende utviklingen er det man har å by på av stillhet og ro, vakker og urørt natur i
fjellskogen og fjellområdet. Synnadalen er av de mest vellykkete rekreasjonsområdene i
landet når fred og ro teller, og med økende interesse. Dette har skjedd i et samspill
mellom kommunen og hyttefolket, ikke minst gjennom vårt hyttelag siden vi etablerte oss
for ti år siden. I dette samspillet har kommunen fått utviklet en næring, og hyttefolket sitt
velvære og sin friuftsinteresse.
Dyrelivet
All økende skuterkjøring vil redusere livsvilkårene for en lang rekke dyr og fugler, og
skremme dem bort fra sine områder i en svært sårbar tid av året. Dette er negativt for
både dyr og mennesker.
Nyttekjøring
Synnadalen hyttelag er selvsagt klar over at godt begrunnet transport med snøskuter kan
være uunnværlig og til stor nytte der behovet tilsier det. Vår protest gjelder det fryktede
”frisleppet for fornøyelsekjøring”.
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