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Uttalelse om forvaltningsplan for Sylane landskapsverneområde
Vi anser at verneforskriften i stort sett ser bra ut, men som i de fleste verneplaner er
det hvordan verneplanen praktiseres som er det som i realiteten viser hvor bra planen
er.
Å bevare inngrepsfri natur må ses som meget viktig i tiden fremover. Sør-Trøndelag
var et av de fylker som tapte størst andel INON seneste perioden som vi har statistikk
over (2003-2008). Vi har god grunn å tro at fylket vil trone høyt på listen over tapt
INON også i fremtiden når man har tildelt vindkraft- og kraftlinjekonsesjoner som i
framtiden vil ta like mye INON i Trøndelag som hele tapet i Trøndelag i perioden
2003-2008. Derfor er det ikke bare viktig at vi bevarer de gjenværende inngrepsfrie
områdene, men også at man sikrer kvaliteten på de områdene som er igjen. Mange
inngrep er for små for å vises på et kart over INON, deriblant hytter og mindre
kraftlinjer. Selv om det ikke gir utslag på et INON kart forringer det opplevelsen av
urørt natur. Det er ikke kuninfrastruktur som begrenser opplevelsen av av urørt natur,
i tillegg begrenser også motorisert ferdsel opplevelsen av urørt natur og det er derfor
meget viktig å være restriktiv mot støy i gjenværende naturområder. Man må derfor,
slik som verneplanen legger opp til, være meget restriktiv til å gi tillatelse til
motorisert ferdsel og nye bygninger i verneområdet.
Vi ser det som positivt at det i utgangspunktet ikke er lov med øvelseskjøring for
politi, ambulanse og lignende. Vi er helt enige i at denne typen av virksomhet burde
ha mulighet å kunne gjennomføres i stor utstrekning utenfor verneområder. Vi er også
positive til at det står direkte at nye aktiviteter ikke skal øke motorferdsel i
verneområdet.
Vi er positive til at man aktivt bruker soneinndeling i forvaltningen av verneområdet.
Å ha soneinndeling for hvor mye inngrep og tilrettelegging det skal være medfører at
ikke hele området får én type tilrettelegging, men gir mulighet til flere grupper å finne
områder med den tilrettelegging eller urørthet som man søker.
Ved revidering av eksisterende vannkraftkonsesjoner som berører Sylane LVO må
man sørge for at naturverdier blir sterkt vektlagt. Å sette et minimums sommernivå og
på andre måter sørge for en mer naturlig vannføring vil føre til at det estetisk blir et
mindre inngrep for besøkende i området.
Denne uttalelsen støttes av følgende medlemsorganisasjoner: 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 WWF Midt-Norge.
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