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Uttalelse om Jøstenøya industriområde
FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I SørTrøndelag 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 er
interessert i friluftsliv1. Friluftsliv skaper mye fysisk aktivitet og dermed bedre folkehelse, det
er dessuten den gruppe av aktiviteter med størst potensial å nå ut til enda flere, i alle aldre
fra barn til eldre. Spesielt friluftsliv i nærområdet er et viktig lavterskeltiltak som aktiviserer
grupper som er lite fysisk aktive. To tredeler av befolkningen sier at om de skal bli mer
aktive, så er det fysisk aktivitet i naturen de er interessert i å begynne med eller gjøre mer
av2.
Strandsonen er viktig for rekreasjon i form av fotturer, fiske og bading. Det er stort press på
gjenværende strandsone på grunn av at det også er attraktivt til næringsareal, hytter og
boliger. Dette presset har resultert i retningslinjer for differsiert strandsoneforvaltning. I
retningslinjene er Hitra blandt kommunene utenfor Oslofjorden som har størst press på
strandsonen. Det gjør at Hitra har ekstra strenge krav når man skal bygge i strandsonen.
Retningslinjene sier blant annet:
«Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål,
som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap,
landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning.»
«Eventuell fortetting i eksisterende områder forutsettes å være godkjent i oppdatert
kommuneplan og reguleringsplan, og skal ikke være i strid med disse retningslinjene.»
Sitatene over viser tydelig at man må unnvike å bygge i de delene av strandsonen som ikke
allereded har inngrep. Området må derfor ikke omreguleres til næringsformål.
Retningslinjene sier videre:
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«Alternative plasseringsmuligheter skal vurderes før bygging tillates.»
Har man vurdert om det er mulig å bygge på et område der det er mindre konflikter? Er det
mulig å bruke et mindre område, og bruke et område lenger inn på land til de aktiviteter
som kan være lenger fra sjøen?
Deler av planen kan likevel gjennomføres uten altfor store konflikter. I den nordlige delen av
øya er det fra før en vei som går i strandlinjen. Det gjør det derfor mindre konfliktfylt å
etablere industriområde i de delene. Arealer i strandsonen er en begrenset resurs og det er
ofte mange ulike interesser som vil bruke områdene. Det er svært viktig at når man først tar i
bruk et område brukes det så effektivt som mulig og at man ikke lar bedriftene som
etablerer seg i området bre ut seg mer enn nødvendig. Det gjør at man ikke trenger å ta like
mye areal og dermed unnvike konflikter i framtiden.

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, Trondheim Turmarsjforening og Trondhjems Kajakklubb.
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