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Uttalelse om planstrategi for Melhus kommune
FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I Sør-
Trøndelag er elleve organisasjoner tilknyttet FNF som til sammen har 33 000 medlemskap. Vi
arbeider for å bevare natur og mulighetene å utøve friluftsliv, både i nærmiljøet og i villmark,
i skogen og på fjellet.  

Friluftsliv er en samling av aktiviteter med svært stor oppslutning, ni av ti sier at de er 
interessert i friluftsliv1. Friluftsliv skaper mye fysisk aktivitet og dermed bedre folkehelse, det
er dessuten den gruppe av aktiviteter som størst potensial å nå ut til enda flere, i alle aldre 
fra barn til eldre. Spesielt friluftsliv i nærområdet er et viktig lavterskeltiltak som aktiviserer 
grupper som er lite fysisk aktive. To tredeler av befolkningen sier at om de skal bli mer 
aktive, så er det fysisk aktivitet i naturen de er interessert i å begynne med eller gjøre mer 
av2.

Naturen gir oss mange ulike tjenester, folkehelse og rekreasjon er bare en av mange. Å ta 
vare på naturen er et felles ansvar og må vises i politikk og planer på alle nivåer, inklusive 
kommunal nivå. Akkurat som at folkehelse er noe som påvirkes i mange ulike tiltak og skal 
gjenspeiles i all planlegging må også biologisk mangfold være en viktig del i alle beslutninger.
Biologisk mangfold redder man ikke bare gjennom enkelte vedtak som verner et 
naturområde, men det reddes gjennom beviste valg i de fleste vedtak i kommunen. 

På bakgrunn av det vi har skrevet over er det positivt at folkehelse og aktivitet i nærmiljøet 
har fått så stor plass i planstrategien som det har. Det er også positivt at miljø blir nevnt 
spesielt. Vi mener at dette ikke må svekkes i den endelige planstrategien.

Vi vil likevel minne om at det er vanlig at man i planer som ikke er forpliktende skriver mye 
positivt om friluftslivet og miljø, men når det kommer til konkrete tiltak har vi ofte sett at 
både friluftsliv og miljø blir nedprioritert. Når turområder med flere tusen brukere hver uke 
står mot et boligområde står ofte friluftsliv og naturen svakt. Vi viser til friluftsmeldingen3,  
som understreker hvor viktig friluftsliv er, både i nærområdene og i marka/fjellet. 

1 TNS Gallup 2012
2 Synnovate oktober 2010
3 Meld. St. 18 (2015–2016); Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/
mailto:sor-trondelag@fnf-nett.no


Friluftsmeldingen er også et tydelig signal om at det er viktig å prioritere satsing på friluftsliv 
fra kommunenes side, noe man ser med meldingens mange oppfordringer til kommunene 
og fylkeskommunene om bl.a. tilrettelegging, informasjon og samarbeid.

Vi håper derfor at planen som den foreligger blir fulgt og ikke bare blir pene ord. 

Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges Jeger og
Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk 
Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag, Syklistenes Landsforening, Trondhjems 
Turistforening, Trondheim Turmarsjforening og Trondhjems Kajakklubb. 
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