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Viser til høringsnotat:
Som det fremkommer i notatet er min hytte berørt av å legge inn en permanent skuterløype slik som
beskrevet i deres dokument.
Undertegnende vil påpeke følgende:
Dagens ordning med dispensasjon for å kjøre med snøskuter innover her, for hyttefolket fungerer fint, og
medfører ikke stor støybelastning på oss. En åpning av løype her, for allmennheten, vil sterkt kunne påvirke
vårt fritidsliv, med behov for ro og hvile. Det er for det første støyen som vil medføre belastning, men også
trafikken generelt da det er en sti her, som ange benytter, vinter som sommer, barn som voksne. Det er ikke
anlagt parkeringsplasser for den mengden Besøkende som kan forventes å ta denne i bruk. Vi har allerede
utfordringer med parkering på vinteren og betaler selv som hytteeier for å ha åpen parkeringsplass på
vinteren. Det forventes at dersom dette skal bli en løype for allmennheten at kommunen påkoster brøyting,
samt streng regulering av fart, da det ofte er barn som leker på dette området.
Vil samtidig påpeke at Porsanger kommunes løsslupne holdning til dispensasjon for bruk av motorisert
kjøretøy på barmark har påført naturen her (samme område som skuterløype) store skader. Videre vil jeg
påpeke at dette er tatt opp med rette etat i kommune som overhode ikke synes å ta ansvar for dette, ved
feks regulering. Det er fint at personer med helsemessige problemer kan kjøre, men at de kjører med
tilhengere innover, rydder traseer, ødelegger vanlige turstier som har vært over år er skremmende, særlig når
kommunen ikke synes å ville ta ansvar for å få dette bedre regulert. (kontroll) Det kna synes som om enkelte
kan gjøre som de selv vil i Porsanger kommune, uten at administrasjonen følger opp. Det er bare å ta en
befaring å se hvordan det ser ut, men det virker ikke som dette har betydning for adminsitrasjonen, eller at
andre forhold påvirker hvordan dette blir fulgt opp. Det holder ikke at administrasjonen sier til folk at de bare
skal kjøre i samme løype som samenes det er IKKE samene som kjører her.
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