Uttale til Detaljregulering på Snipa

28.02.2019

Uttale fra styringsgruppa i «Masterplan for Reiseliv i Hustadvika kommune»
til Detaljregulering til Snipa
– Planbeskrivelse med konsekvensutredning (saksnr: 2018/1292-1)

Bakgrunn for uttale
Fræna kommune og Eide kommune skal slå seg sammen til Hustadvika kommune. I den forbindelse
har Fellesnemnda i den nye kommunen satt ned en styringsgruppe som skal jobbe med en
reiselivsplan for Hustadvika kommune.
I intensjonsavtalen for Hustadvika kommune står det bl.a. følgende vedrørende reiseliv. ”Den nye
kommunen har et stort potensial i å videreutvikle reiselivsnæringen. Nasjonal turistveg fra BudKårvåg er et av de mest besøkte turistmålene i Norge. Her har en også blant annet viktige aktører
som dykkersenteret på Strømsholmen, Bud og Ergan Kystkultursenter. Et samarbeid mellom
landbruksnæringen og reiselivet kan også gi muligheter for å utvikle nye produkter”.
Hensikten er å utarbeide en forstudie for den nye Hustadvika kommune som bl.a. beskriver dagens
situasjon, identifiserer satsingsområder, beskriver markedsmuligheter, beskriver aktørbildet (lokale
tilbydere, kundegrupper, andre lokale eiere av satsingen osv.) og peker på muligheter og
utviklingspotensial. Lokale forhold og aktørenes vilje til å delta aktivt må også kartlegges.

Figur 1, Faseinndeling Reisemålsutvikling (Innovasjon Norge)

Vi er i dag i fasen der vi jobber med kartlegging i Forstudiet til Reiselivsplanen, og befinner oss i fase 1
beskrevet i figuren over. I løpet av mars/april 2019 skal forstudiet være ferdig og klart til videre
arbeid i løpet av mai måned.
Allerede nå er det 2 hovedprosjekter som skiller seg ut som ekstra viktige satsingsområder i
Masterplan for Reiseliv i Hustadvika kommune:
1. Atlanterhavsvegen, er som kjent et godt etablert og kjent vegstykke som vi vil jobbe
med å utvikle videre. Dette er vår ubestridte spydspiss i reiselivsplanen.
2. «Trolleggen» er det foreløpige navnet på en rute over fjellene fra Nås til Trollkirka,
og videre til Elnesvågen. Hovedtraséen er tenkt med oppstart ved Bergtatt
Opplevelser, over fra Snipa og videre til Blåfjellet, Sandnestindan og Trolltidene og så
ned til Trollkirka.
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En slik satsting på Fjellstue på Snipa som det er ønske om å få til i «Detaljregulering på Snipa», er helt
i tråd med videre friluftsliv- og turistsatsing inn i Hustadvika kommune. En slik Trolleggen-satsing kan
komme fullt på høyde med turer som Romsdalseggen på Åndalsnes, Besseggen og Trekanten i
Trollheimen.
Der er derfor veldig viktig for oss i Styringsgruppa for Masterplan for Reiseliv i Hustadvika
kommune, å komme med en tydelig uttale på at Fjellstue på Snipa er spesielt viktig i vår satsing
videre. Fjellstua og vegen opp dit er et nøkkelpunkt i videre planlegging for «Trolleggen-turen», og
slik samsvarer prosjektet og vegen spesielt godt med det som kommer til å bli vurderts som viktig å
jobbe videre med i Hustadvika kommune.
Turruta markert med rødt er foreløpig en tenkt, mulig rute mellom Trollkirka og Snipa og videre til
Bergtatt Opplevelser. Den svarte ruta er dagens rutebeskrivelse til Trolltindan som ligger ute på
www.MOROTUR.no

Det jobbes med ny og større parkeringsplass for Trollkirka på Freneidet. Dette håper vi å komme i
mål med i 2019/2020. På den andre siden ved Nås, trenger vi tilsvarende gode fasiliteter. Dette er
veldig sammenfallende behov med det som nå skisseres fra Bergtatt Opplevelser og deres tanker om
Fjellstue på Snipa.
Det som er spesielt positivt med denne planen, er at det vil bli mulig for andre brukergrupper å
komme seg opp på fjellet med biltransport, for de som ellers ikke har tilgang på disse kvalitetene i
naturen. Friluftsliv for bevegelseshemmede har stor kvalitet og vil bli prioritert høgt i fremtiden.
Dette er en unik mulighet til å skape/beholde slike kvaliteter for et planlagt reisemål.
Styringsgruppa for Reiselivsplan for Hustadvika kommune håper at vår uttale blir tatt med i
vurderingen videre. Vi syntes det var svært viktig å få presisert at dette er helt i tråd med det som
kommer til å bli vår anbefaling for videre satsing på reiseliv, selv om reiselivsplanen ikke er ferdig
utarbeidet.
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