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Dette brevet sendes på vegne av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges 

Jeger og Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, og Bioveier i 

byen.  
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Uttalelse melding om oppstart FV. 704 
Tanem  - Tulluan, Klæbu.  
 

Innledning 

FNF Trøndelag vil i denne uttalelsen be om at det tas hensyn til områder som er verdifulle for viltet 

og biologisk mangfold, i tillegg til at vi ber om at viktige økosystemtjenester ivaretas.    

Viltområder 

Denne planen vil berøre det viktige viltområdet som ligger øst for Vassfjellet og vest for Nidelva. På 

vedlagt utsnitt fra viltkartet i Klæbu ser man at veien er planlagt lagt gjennom viktige trekkruter og 

kalvingsplasser for elg.  

Vi ber om at tiltakshaver tar hensyn til hjorteviltets trekkruter ved at det f. eks ikke anlegges bratte 

skjæringer og fyllinger av sprengstein ved viktige krysningspunkt. Det bør helles ikke settes opp andre 

stengsler(viltgjerder) som Vi ber også om at det så langt det går tas hensyn til kalvingsplasser. 

Naturmangfold, økosystemtjenester og klima 

I planområdet berøres et par intakte lavlandsmyrer. Tullusmyra ser ut til å bli særlig berørt, men også 

Gaddmyra kan bli berørt av tiltaket i anleggsfasen. De forskjellige myrtypene våre er svært verdifulle 

på mange måter. I de senere år har vi blitt mer og mer oppmerksom på hvilke hotspots de kan være 

for naturmangfold. I tillegg leverer de en uvurderlig økosystemtjeneste som naturlig flomdemper. 

Tullusmyra er allerede delvis berørt av utbygging i øst, og det er derfor viktig at vi prøver å begrense 

ytterligere avrenning fra denne. I en anleggsfase er det også viktig å unngå kjørespor og fyllinger som 
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kan skade tilliggende myrer. Myr er også et av våre aller viktigste karbonlager, og derfor er det svært 

viktig å bevare myrene intakte for å begrense menneskeskapte klimaendringer. Dette understøttes 

av regjeringen i den nye nydyrkingsforskriften, hvor det er foreslått å innføre forbud mot å 

omdisponere myr til landbruksjord.  

For øvrig støtter vi uttalelsen sendt inn av Naturvernforbundet i Melhus og Klæbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marius Nilsen 

Koordinator 

FNF Trøndelag 
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Vedlegg 1 – Utsnitt fra viltkart i Klæbu 
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