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Høringsuttalelse om forvaltningsplan for Homla
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.

I høringsbrevet etterspørres tema og problemstillinger, og det opplyses at man kan gå i mer 
detalj senere. Det opplyses også at forvaltningsplanen skal utfylle forskriftene, og at 
forskriftene ikke er på høring.

Bærekraftig bruk og ivaretakelse av naturtyper
Det er viktig med en avveining mellom bærekraftig bruk for allmennheten og ivaretakelse av 
naturtyper som trenger lenger tid uten større inngrep for å få et stort mangfold av truede 
arter. 

Aktiviteter og ferdsel
Vi mener det er et underliggende prinsipp at alle typer aktiviteter og ferdsel i 
naturreservater skal foregå varsomt og med mål om å ikke påføre varige skader i 
naturreservater. Det er derved ikke nødvendig å trekke frem konkrete brukergrupper som 
potensielle skadegjørere.

Friluftsliv
Homla er et mye brukt friluftsområde, blant annet på grunn av nærheten til boligområder i 
Hommelvik. Området har egne opplevelsesverdier, bland annet fossefall, men gir også 
mulighet å komme seg til Foldsjøen og andre turområder lenger sør. Bruken av området er 
viktig for trivsel, helse og bevissthet om naturens verdi, det er derfor viktig at man også i 
framtiden har mulighet å bruke området på en bærekraftig måte.

Det er derfor fortsatt viktig å etablere og vedlikeholde stier i området. Det er viktig at man 
reparerer skader på stinettet etter kort tid, slik som trevelt eller erosjon. Tiltak bør også ha 
en viss forebyggende karakter, for å unngå at slitasje hindrer ferdsel eller skader natur.
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I Norge er det en tradisjon for at ferdsel i terrenget foregår på eget ansvar, og at informasjon
er viktigste skadeforebyggende tiltak. I naturreservatet eksisterer det allerede noe sikring 
mot ulykker, som gjerder ved farlige stup. Slike bør vedlikeholdes, samtidig som de ikke 
medfører unødvendige inngrep som påvirker naturen eller naturopplevelsene.

Vannkvalitet og fiske
Forvaltningsplanen bør inkludere tiltak for å bedre og sikre vassdragets økologiske tilstand 
(jf. vannforskriften), og spesielt ivareta villaksens/Homlalaksens levekår (jf. St.prp. nr. 32 
(2006-2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og 
laksefjorder). Dette kan gjøres ved å ta vare på fauna og miljø langs elven også utenfor 
reservatet (jf. naturmangfoldlovens § 49 - utenforliggende virksomhet som kan medføre 
skade inn i et verneområde), og sikre en naturlig vannføring og en renere elv. Åpen kloakk ut 
i Homla er ikke akseptabelt.

Brukerinteresser, søknadspliktige tiltak og dispensasjoner
Det er mange forskjellige brukerinteresser i naturreservater som dette. Vi legger til grunn at 
forvaltningsplanen vil likestille disse på best mulig måte. Det bør legges til rette slik at alle 
brukerinteressene gjennom felles forståelse og dugnad bidrar til å oppnå formålet med 
naturreservatet. Tillatelser og dispensasjoner gitt til én brukerinteresse kan medføre krav 
om tilsvarende fra også andre brukerinteresser.

Nye tiltak som er søknadspliktige må behandles grundig for å unngå at dette går ut over 
naturverdiene i området. Informasjon om hva som er søknadspliktig må være lett 
tilgjengelig. 

Tilgrensende områder
Aktiviteter i områder rundt naturreservatet kan påvirke naturverdiene både positivt og 
negativt. Informasjon om at også naturen i tilgrensende områder er sårbar og verdifull kan 
bidra til å sikre naturreservatets funksjoner og formål bedre.

Informasjon og hjelpemidler
Informasjon om området, forskriftene og forvaltningsplanen må gjøres lettfattet og lett 
tilgjengelig. Det gjelder ikke bare hva man ikke kan gjøre, men også hva man kan gjøre, og 
oppleve, i reservatet.

I forbindelse med forvaltningsplanen bør det også utarbeides flere typer lettlest materiell for
de forskjellige brukergruppene. Selve forvaltningsplanen og forskriftene kan være for tung 
og utilgjengelig lesning for de fleste.

Hoveddelen av ferdselen bør kanaliseres med skilting og kart, slik at naturverdiene sikres, 
samtidig som de øvrige områder bør få beholde og utvikle villmarkspreg. 

Ta gjerne i bruk elektroniske muligheter, som en app til smarttelefon, for å informere 
publikum om serverdigheter, naturverdier, turstier, akseptabel adferd, søknadspliktige tiltak 



osv. Det finnes også apper som gjør at folk enkelt kan varsle om ulykker og automatisk oppgi
kartkoordinater.

Medvirkning
For å ivareta naturreservatet med dets natur, opplevelser og bruksmuligheter, og hindre at 
enkelte brukerinteresser blir forfordelt, er det viktig med bred medvirkning i forvaltningen. 
Gode strategier for hvordan man kan sikre medvirkning i et nasjonalparkstyre og faglig 
rådgivende utvalg er derfor nødvendig, slik som også kommunikasjonen videre mellom disse 
og allmennheten, øvrige forvaltningsmyndigheter og faglige institusjoner. 

Oppsyn, miljøovervåkning og varsling
En må sikre tilstrekkelig oppsyn slik at opplevelsesverdiene, naturverdiene, vannmiljøet, 
vassdragsnaturen og de økologiske funksjonene ivaretas. En nasjonalparkforvalter vil ha en 
viktig rolle i dette. Også publikum bør ha lett tilgjengelig informasjon om hvilke tilfeller 
varsling er nødvendig, og hvem man skal kontakte.

Forsøpling bør rutinemessig og hyppig ryddes opp.

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 og Trondheim Turmarsjforening.

Erik Brenna
Fylkeskoordinator
FNF Sør-Trøndelag
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