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Høringsuttalelse om verneforslag for Homla og Tangvolla 

FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I 

Sør-Trøndelag er elleve organisasjoner tilknyttet FNF som til sammen har over 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 mener at forslaget på verneforskrifter er en bra 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.  

Vi mener at § 5 i forskriftene må endres. I henhold til friluftsloven er bruk av sykkel og hest 

og kjerre forbudt utenfor stier i utmark under tregrensen. Når man spesielt nevner syklister 

bygger man opp under en oppfatning at de er en stor belastning på naturen. Vi mener derfor 

at § 5 må endres til:  

”All ferdsel skal foregå varsomt i henhold til friluftsloven og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv 

og kulturminner. I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, 

herunder landing og start med luftfartøy.” 

Tangvolla 

I Naturbase er det markert et regionalt viktig område øst for det foreslåtte verneområdet. 

Om grunneieren for det området ikke allerede har sagt nei eller det nylig har vært hogd i 

området mener vi at Fylkesmannen må prøve å innlemme det som en del av verneområdet 

så raskt som mulig. En liten utvidelse av området mot øst kan da få med store naturverdier i 

verneområdet. Samtidig mener vi at en utvidelse ikke må forsinke prosessen med 

opprettelsen av verneområdet. Man må derfor prioritere å opprette naturreservatet i 

henhold til høringsutkastet for deretter å arbeide for en utvidelse. 

Homla 

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 
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framtiden har mulighet å bruke området på en bærekraftig måte. Det må derfor fortsatt 

være lov å etablere og vedlikeholde stier i området. Det er samtidig viktig at nye tiltak er 

søknadspliktige for å unnvike kanalisering av ferdsel som går ut over naturverdiene i 

området.  

 

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. 

Staffan Sandberg 

Fylkeskoordinator 

FNF Sør-Trøndelag 

 


