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Høringsuttalelse om Regionalpolitisk arealstrategi
Viser til brev sendt 22.03.2010 angående Forslag om regionalpolitisk arealstrategi.

Forum for Natur og Friluftsliv er et samarbeidsnettverk på fylkesnivå som består av frilufts- 
og naturvernorganisasjoner1. Vi anser i utgangspunktet at utkastet til regionalpolitisk 
arealstrategi er bra og vi håper den blir etterfulgt og ikke stopper med tomme ord. Et høyt 
fokus på å bevare naturen og verdien av urørt natur anser vi er meget positivt. 

Vi ønsker å kommentere følgende:
• Det er positivt at man skal satse på kollektivtrafikk, men man får ikke glemme at i en 

del områder kan ikke kollektivtrafikken bli et reelt alternativ, selv med stor satsning. 
Man må derfor legge til rette for å øke tilgangen på mer miljøvennlig brensel, enn 
bensin og diesel. 

• Det er stort fokus på at energiproduksjon legger beslag på arealer, men det finnes 
biobrensel som ikke trenger å påvirke naturområder negativt. Å fremstille brensel til 
både stasjonær forbrenning og til kjøretøy fra avfall medfører flere arbeidsplasser i 
regionen og det er et bra klimatiltak. Samtidig legger det ikke beslag på ytterligere 
naturområder. Biogass fra husdyrgjødsel til kjøretøy er et eksempel på dette. 

• Det står nevnt at kraftlinjer i størst mulig grad skal dras lang eksisterende traseer eller 
graves ned. Man må ikke glemme energisparing som alternativ til nye linjer. 
Energisparing glemmes ofte når man trenger mer energi. Energisparing er ofte et av 
de rimeligere alternativene for å få tilgang til mer energi, det trenger ikke 
overføringslinjer eller areal til produksjon og den "produseres" ofte når den trengs 
mest.  Man burde derfor legge til at man alltid skal utrede hvordan man kan stimulere 
til energisparing som alternativ til nye kraftledninger.

• Vi anser at satsing på naturbasert turistvirksomhet skal løftes frem mer. Dette er en 
næringsgren som kan skape arbeid uten å være i konflikt med å bevare naturen. 

Staffan Dovärn Roar Lundby
FNF Sør-Trøndelag FNF Hedmark

1 I Sør-Trøndelag er følgende organisasjoner med i FNF: 4H Sør-Trøndelag, FIVH-Trondheim, 
Grønn Hverdag midt Norge, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges Jeger og Fiskerforbund i 
Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening 
avdeling Sør-Trøndelag, Syklistenes Landsforening, Sør-Trøndelags krets av Norges 
Speiderforbund, Trondhjems Turistforening, Trondheim Turmarsjforening, Trondhjems 
Kajakklubb, Trøndelag Natur og Ungdom, WWF midt-Norge. 

I Hedmark er følgende organisasjoner med: Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark, Hamar 
og Hedemarken Turistforening, Finnskogen Turistforening, Naturvernforbundet i Hedmark, 
Hedmark Orienteringskrets, Norsk Folkesportforbund Hedmark og Norges Speidere Hedmark.
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