
 1 

 

 

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag 

Sandgata 30, 7012 Trondheim 

Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no 

 

Roan commune       Dato: 05.06.2015 

postmottak@roan.kommune.no 

Uttalelse om kommuneplanens samfunns- og arealdel Roan 

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 utøver 

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. Spesielt friluftsliv i 

nærområdet er et viktig lavterskeltiltak som aktiviserer grupper som er lite fysisk aktive. To 

tredeler sier at om de skal bli mer aktive er det fysisk aktivitet i naturen de er interessert i å 

begynne med eller gjøre mer av2.  

Hvor viktige naturområdene er for folkehelsen og trivsel blir ofte glemt når man skal avklare 

arealsaker. De fleste er enige i at vi trenger mer friluftsliv for å kutte utgiftene til 

sykehusene, men når man diskuterer hvor et nytt boligfelt eller industriområde skal 

plasseres er det friluftslivets anlegg man ofte tar først. Å bevare og opparbeide attraktive 

frilufts- og turområder er et av de viktigste folkehelsetiltakene. Det er ikke bare når 

friluftsområder forsvinner at det har en effekt på hvor mye vi går på tur, men når det 

kommer nye inngrep i et område blir opplevelsen redusert. Den reduserte opplevelsen kan 

gjøre at man ikke kommer seg ut like ofte, naturopplevelsen og rolige omgivelser er en av de 

viktigste motivasjonsfaktorene for å komme seg ut i naturen3. Vi mener derfor at man må ha 

en retningslinje som sier at man skal ivareta naturområder for å bevare befolkningens 

muligheter å utøve friluftsliv. Et viktig tiltak for å synliggjøre hvilke områder som er viktige å 

ivareta er å markere inn viktige og svært viktige friluftsområder i arealplanen. Det er positivt 

at det er et av forslagene i planen.  

 

                                                           
1 TNS Gallup 2012 

2 Synnovate oktober 2010 

3 Synnovate 2009 
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Strandsonen er en arealtype som er under spesielt stor press, Sør- Trøndelag er blant de 

fylker som har tapt størst andel av arealene de siste årene4. Samtidig er strandsonen et 

område der allmennheten har spesielt stort interesse for rekreasjon, det er derfor ekstra 

viktig at man sikrer mest mulig av gjenværende areal. Det er en retningslinje i planen som 

sier: ”Allmenne interesser skal ivaretas. Eksempler på områder med allmenne interesser er 

ferdsel- og friluftslivsområder, spesielle natur- og kulturmiljøer, egenartede 

landskapsverdiområder, områder med strandsoneinteresser etc.” Vi mener at man må 

skjerpe formuleringen til at utbygning i strandsonen kun skal foregå som fortetting av 

eksisterende infrastruktur.  

 

Roan har mye akvakultur noe som skaper store utfordringer for de ville fiskebestandene. Det 

er derfor positivt at man satser på bærekraft i oppdrettsnæringen, men man må ikke 

glemme at også annen virksomhet påvirker naturen. Godt over 4500 arter er på den norske 

rødlista, de fleste er negativt påvirket av arealendringer, et tema som kommunen har stor 

innflytelse på.  Det er viktig at kommunen styrker kunnskapen om det biologiske 

mangfoldet slik administrasjonen, politikere og folk flest kjenner til hvilke arter og 

naturtyper som krever spesielle hensyn og tiltak i planprosessene og i næringsvirksomhet. Å 

ta til vare 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 gjennom bare gjennom enkelte vedtak som verner et 

naturområde, det reddes gjennom beviste valg i de fleste beslutninger. 

 

Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk 

forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag, 

Syklistenes Landsforening, Trondhjems Turistforening og Trondheim Turmarsjforening. 
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