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Notat til sak Lokalisering og bygging av storbyhall i Trondheim

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.

Vi minner om våre standpunkt om Nidarø som lokalitet for Trondheim Spektrum / Nidarøhallen / Storbyhall.

Fraråder Nidarø som lokalitet
Vi viser til vår høringsuttalelse om Trondheim Spektrum på Nidarø datert 31. mai 20161, der vi konkluderte: 

«Planene slik de fremstår innebærer en dramatisk reduksjon av områdets kvaliteter som natur og 
friluftsområde. FNF fraråder sterkt å gjennomføre planen. Konsekvensene av planen for natur og 
fritidsliv er uakseptable, uansett eventuelle justeringer.»

Vi ønsket også en vurdering av alternative lokaliteter som i langt mindre grad skader natur- og 
friluftslivsområder, og vi er glade for at det nå blir gjort.

Kunnskapsgrunnlaget som foreligger er allerede tilstrekkelig til at vi fraråder planene om utvidelse av 
Trondheim Spektrum på Nidarø, samtidig som kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok til å gå videre med 
planene på Nidarø uten full konsekvensutredning. 

Grundigere naturkartlegging betyr utsettelse
Det må stilles større krav til kunnskapsinnhentingen, og vi ber derfor om at et eventuelt vedtak for 
utbygging må utsettes til grundigere kartlegging er gjennomført. Vi viser til naturmangfoldloven §§ 8 og 9, 
der § 9 hjemler for å stille vilkår om mer kartlegging, eller avslå/utsette inntil usikkerheten er avklart.

Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe tilstrekkelig kunnskap, og også for avbøtende/alternative tiltak (jf. 
naturmangfoldloven § 11). Det medfører også at det kan bli kostbart for tiltakshaver å rette opp mange feil i 
etterkant, om det viser seg å bli nødvendig.

I perioden etter at vi leverte høringsuttalelsen er det blitt avslørt større kunnskapshull enn vi først trodde, 
noe som underbygger behovet for mer kartlegging. Funn av rødlistearter som tindvedkjuke2 i området 

1 http://fnf-nett.no/file=12930 og vedlegg http://fnf-nett.no/file=12931 
2 http://trondheim2030.no/2016/08/31/sjelden-sopp-funnet-i-midtbyen/
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indikerer at kartleggingsgrunnlaget ikke er egnet til å fatte et vedtak for utvidelse på Nidarø. Utredningen 
må inkludere konsekvensene for et langt større område enn kun ved anleggsområdet, ettersom 
Nidelvkorridoren er en økologisk korridor for mange arter, som er avhengige av å kunne bevege seg og utbre
seg forbi og over selve Øya/Elvesvingen, inkludert fugler, fisk og flaggermus. Kartlegging må skje gjennom 
flere årstider, for å få oversikt over alle arter som befinner seg i området.  Også Nidelvkorridorens 
særegenheter når det gjelder tidevann, grunnforhold, geologi osv. bør kartlegges grundigere. Prosjektet på 
Nidarø står tydelig i konflikt med bl.a. kommunens egne retningslinjer (hensynssone Nidelvkorridoren).

Nærnaturområde på Nidarø
Vi ønsker en vurdering av alternativ bruk av eksisterende areal på Nidarø: Friområder og naturverdier, som 
kantsonevegetasjonen langs elven, bør heller restaureres. Med omregulering vil man kunne få en 
kombinasjon av  grøntarealer og verdifulle naturområder med habitater for biologisk mangfold. Dette vil 
være til fordel og glede for en stor del av byens befolkning og besøkende som benytter Øya til rekreasjon, 
turer, friluftsliv og avkobling fra hverdagen. Det er viktig å ta tilstrekkelige hensyn til de rekreasjonelle 
verdiene langs Nidelven og forbi det aktuelle området. Lavterskel friluftsliv i form av mosjon i hverdagen er 
svært viktig for mange, og dessuten for folkehelsen, men det krever tilgang på gode nærnaturområder og 
grøntdrag der man bor og ferdes.

Erik Brenna
Fylkeskoordinator
FNF Sør-Trøndelag
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