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Uttalelse om kommunedelplan for Tanem og Tulluan
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.

Nærturområder er viktige
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 som har 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 er det fysisk aktivitet i naturen de er interessert i å begynne med eller gjøre mer
av2.
Planområdet er et viktig nærturområde der folk tar en kveldstur etter arbeid eller dagstur
under en fridag, det gir store verdier for samfunnet i mindre sykefravær og reduserte
sykehuskostnader. En rapport fra Helsedirektoratet har slått fast at samfunnskostnaden for
fysisk inaktivitet er på 455 milliarder kroner3. Skal folk fortsette å gå på tur må man bevare
attraktive turområder i nærmiljøet for å gjøre det lettere for folk å komme seg ut på tur uten
å kjøre langt.
Kommunen har en folkehelseplan som legger vekt på å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Vi
mener at det må følges opp ved å ta stor hensyn til friluftsliv i dette området, både fra
Tanem, Tulluan og Moen. Det må også tas hensyn til at områdene i Vassfjellmarka sør for
Tanem er viktige i tur- og uteskolesammenheng for skolen og barnehagen på Tanem.

1 TNS Gallup 2012
2 Synnovate oktober 2010
3 http://www.norskfriluftsliv.no/flere-ut-pa-tur-penger-i-kassa-for-regjeringen/
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Rekkefølgekrav
Vi mener at man må vedta strenge rekkefølgekrav for å unnvike at det til enhver tid er tatt i
bruk for store områder. Man må stille krav om hvilke områder man kan begynne med og hva
som kreves for å sette i gang drift i et nytt område. Vi mener at det ikke skal åpnes for at
man bruker mer areal til enhver tid enn hva man gjør i dag. Når man er ferdig i et område
må man begynne å tilpasse terrenget så det får naturlige formasjoner og planter kan
begynne å vokse. Det er blant annet viktig å planere på en måte som ikke gir hinder for vilt
som trekker i øst-vestlig retning. I noen tilfeller blir man ferdig i en del av grustaket, for å
deretter gå videre til andre deler i det samme grustaket. I slike tilfeller må man begynner
revegeteringen før man er ferdig med hele grustaket for at naturen skal komme tilbake så
raskt som mulig.

Støy
En av de viktigste grunnene til at man går på tur er at man vil komme ut i rolige omgivelser,
vekk fra støy og stress. Derfor har veilederen for støy, T-1442, egne krav til støy i
rekreasjonsområder. For nærfriluftsområder, som dette er en del av, er grensen på Lden 40
dB. Likevel har man ikke undersøkt hvor store områder man overskrider den grensen.
Vi mener at man må stille strenge krav til avbøtende tiltak mot støy, spesielt utenfor vanlig
arbeidstid, som ettermiddager og i helger, da mange går på tur.

Ekstra konfliktfylte områder
Utredningene viser at det er mange områder med en del naturverdier, fra lokal verdi til
nasjonal verdi. Vi mener at de områdene må bevares og det må etableres buffersoner mot
inngrep. Om ikke det er mulig må man prøve å kompensere skaden ved å gjenskape de
samme naturverdiene på andre steder. Mange naturverdier er vanskelige å erstatte helt og
det kan ta lang tid før et nytt område får tilnærmet de samme verdiene. Man må derfor ikke
se den muligheten som en løsning som fullt ut kan brukes istedenfor å bevare eksisterende
områder med høye naturverdier.
I tillegg må man kartlegge nøye hvor folk oftest går for å komme opp mot Vassfjellet, både
fra Tanem og Tulluan. De stiene må skjermes mest mulig fra inngrep og man må planlegge
rekkefølgen av uttakene så flere viktige stier ikke ødelegges samtidig.

Det er i tillegg til en stor utvidelse av eksisterende steinbrudd også er planer om et
stenbrudd lenger sør. Med tanke på dette er et viktig nærområde for en stor andel av
Klæbus befolkning, må det stilles spørsmål ved om det er hensiktsmessig med ytterligere
etablering av steinbrudd i Vassfjellets markagrense. Steinbrudd er et langt mer
dramatisk inngrep enn grustak, som kan planeres igjen og revegeteres. Uttak av stein er
langt mer støyende enn grusuttak. Støyen har karakter av impulsstøy og har lang
rekkevidde. En er ikke minst sårbar for støy når en går i marka. Her er intensjonen for
svært mange å oppleve naturens stillhet og ro.

Myr og karbonlagring
Myrområder tar opp store mengder karbon og kan lagre det i lang tid. Gjennom å bygge
industriområder på myren risikerer man store negativ effekt på klimaet, både på grunn av
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mindre opptak og utslipp av det som er lagret. Vi mener at det burde ha blitt utredet hvor
stor påvirkning det har på klimaet. Å la vær å ødelegge myr er ofte et rimelig klimatiltak som
gir stor direkte effekt. Tullusmyran er dessuten viktig for biologisk mangfold og har fått verdi
C. Myrene i Norge er under press4, og det er viktig at ikke alle lavlandsmyrene bygges ned.

Trafikk
Økt aktivitet i området gir også økt trafikk. Man må gjennomføre tiltak for å se til så barn kan
ferdes trygt. Det er ikke bare viktig får den daglige transporten langs veien, men også for at
de skal ha mulighet å komme ut i skogen på egen hånd for å leke. Ideelt sett burde ny
fylkesveg 704 være på plass på hele strekningen (Tanem-Tulluan-Moen inkl gang-/sykkelvei)
før virksomheten evt utvides i dette 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

4 https://www.stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-078/1/
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