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Bevaring av natur- og friluftsverdier ved utvidelse av 
Trondheim Spektrum

Forum for natur og friluftsliv ønsker å uttrykke vår bekymring for planene for utbygging av 
Trondheim Spektrum på Nidarø. Oss bekjent vil planene legges fram for behandling innen 
kort tid i Trondheim kommune.

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 er opptatt av å bevare naturverdiene og rekreasjonsmulighetene på
Nidarø, og vil i det følgende begrunne hvorfor vi er svært kritiske til de planene som 
foreligger.

Planene vi er gjort kjent med om utbygging av Trondheim Spektrum er svært problematiske 
for bevaring av naturverdiene ved Nidarø, og vil skade Nidelvkorridorens økologiske og 
rekreasjonelle funksjon. Utbyggingen vil skape et bygg som på grunn av tenkt plassering og 
høyde (skygge) kommer i konflikt med disse verdiene i de grønne randsonene, elvebredden 
og elva. I tillegg søker planen å omregulere de ulovlig etablerte parkeringsplassene som 
ligger i det som kommunens arealplan er regulert til grønne parkområder. Totalt sett vil en 
utbygging av Trondheim Spektrum i den skalaen som er tenkt skape en innsnevring av 
Nidelvkorridoren som gir negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet, og en massiv 
blokkering av sollys og utsikt for de som ønsker å bruke området til friluftsliv, noe vi ikke kan 
akseptere.

Som alternativ kan vi foreslå å på nytt se på planene om plassering av en slik hall ved 
Tempe/Sluppen, som kan være positiv uten å skade natur- og friluftsområder. Kanskje kan 
også den gamle hallen rives for godt, og erstattes med mer grøntareal til fordel for en stor 
del av byens befolkning som benytter Øya til rekreasjon, turer, friluftsliv og avkobling fra 
hverdagen. Nærheten til St. Olavs hospital er også viktig å ha med i vurderingene, med tanke
på behovet for et tilgrensende areal der man kan få tatt en spasertur i fred og ro. Dersom 
planene på Nidarø likevel blir vedtatt, ber vi om at man må holde seg innenfor eksisterende 
byggegrenser, reduserer høyden på bygget, og tilbakefører det som per nå er regulert til 
park/grøntområder. 
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Natur- og friluftsverdier ved Nidarø

Nidelva og dens randsoner er et svært viktig naturområde som fungerer som viltkorridor, 
Nidelvkorridoren. Et kjerneområde for biologisk mangfold som bør bevares. Nidarø er i dag 
grenseområdet hvor elvebredden langs Nidelvkorridoren går fra å være dominert av 
bebyggelse og havneanlegg, til å få en mer uberørt natur med grønn randsone. De 
stedbundne naturverdiene øker tilsvarende. Eksisterende bebyggelse og havneanlegg 
fungerer dessverre som innsnevringer av Nidelvkorridoren, og det er meget viktig at denne 
korridoren opprettholdes med grønne randsoner uten ytterligere inngrep som fører til 
reduksjon av dens funksjon.

Nidarø er et viktig område for flere ulike typer vannfugl og fugler tilknyttet våtmark i 
Trondheim. Elva og grøntarealene fungerer som habitater med gode næringsforhold gjør 
området attraktivt for fugler. Over 100 ulike fuglearter er sett i området, og området er 
spesielt viktig for en rekke fugler tilknyttet våtmark og ferskvann. Flere av disse figurerer på 
den nasjonale rødlisten fra Artdatabanken, deriblant hettemåke (sårbar, VU), fiskemåke 
(nær truet, NT), taksvale (nær truet, NT) og sandsvale (nær truet, NT).

I deler av Nidarøområdet kommer man tett på fuglene. At fuglene har fortsatt har friareal i 
området rundt de gjør at likevel tiltrekkes dette området, også fuglearter som ikke er 
spesielt ute etter den maten fugleforingen i området gir. For mange mennesker som bor i 
byen representerer møtet med fuglene ved Nidarø gode naturopplevelser i hverdagen. 
Dette gir grunnlag for kunnskap om artene vi deler byen med, og legger grunnlag for 
naturglede videre i livet.

Den grønne randsonen, elvebredden og elven ved Nidarø skaper en rekke habitater og 
rasteområder for fugl som gjør at de kan oppholde seg i området, og sikrer fuglene mot for 
mye forstyrrelser. Randsonen sikrer at en rekke arter fortsatt hekker i området. Vi mener 
denne randsonen må forsterkes for å legge til rette for naturmangfoldet ved Nidarø. En må 
være forsiktig med å tilrettelegge for ytterligere ferdsel ned mot elva på denne strekningen, 
og ytterligere bebyggelse må selvsagt ikke forekomme innenfor de grønne randsonene. I 
tillegg må en sikre at høy bebyggelse ikke kommer så nært randsonene og elven at skygger 
vil forringe dens naturverdier eller kvaliteten av friluftsområdene. Dette er viktig for å 
bevare Nidelvkorridoren som et kjerneområde for biologisk mangfold, både over og under 
vann, og et av byens mest besøkte og vakreste rekreasjonsområder. Strekningen fra Nidarø 
og opp til Øvre Leirfoss representerer det viktigste og mest kritiske partiet av Nidelva for å 
opprettholde en grønn korridor med mange naturopplevelser og viltarter i og gjennom 
sentrale deler av Trondheim kommune.

Friluftsliv og folkehelse

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
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er dessuten den gruppe av aktiviteter som 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.

Naturen gir oss mange ulike tjenester, folkehelse og rekreasjon er bare en av mange. Å ta 
vare på naturen er et felles ansvar og må vises i politikk og planer på alle nivåer, inklusive 
kommunal nivå. Akkurat som at folkehelse er noe som påvirkes i mange ulike tiltak og skal 
gjenspeiles i all planlegging må også biologisk mangfold være en viktig del i alle beslutninger.
Biologisk mangfold redder man ikke bare gjennom enkelte vedtak som verner et 
naturområde, men det reddes gjennom beviste valg i de fleste vedtak i kommunen. 

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.

Erik Brenna
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