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Uttalelse om forslag til planprogram til Granåsen
FNF sendte inn en uttalelse da denne saken var på høring for et år siden. Vi står fast
ved det vi påpekte den gangen. Vi vil understreke følgende momenter som ble tatt opp
i forrige uttalelse:
•

Vi mener at man må utrede et større planområde for å se helheten og legge til
rette til ferdsel over områder.

•

Granåsen er i markaplanen pekt ut som en av hovedinnfallsportene til
Bymarka. Skal man følge opp det må man gjøre Granåsen til et attraktivt sted
å starte turer på.

•

Skal Granåsen kunne brukes av mange interesser er det viktig at man ser på
områdets helhet og adkomst og kartlegger hvordan friluftsutøvere bruker
området og hvordan mulighetene bør utvikles.

•

Som en viktig del av planlegginga må det foretas en vurdering av traseen for
Byåsvegen der det har ligget inne i planer en «rett fram» trase som ivaretar
større arealer i Granåsen og begrenser påvirkningen fra stor biltrafikk.

•

Vi mener spesielt at turdraget langs Leirelva fra Nedre Flatåsen og inn i marka
må tas med i planlegginga og at turdraget må etableres.

•

Trondheim har små markaområder per innbygger. Skal man ha mulighet å
drive med markaaktiviteter i framtiden må man se til å unnvike å legge
aktiviteter som ikke må være i eller ved marka i disse områdene.

Selv med den posisjon Granåsen har for friluftslivet har friluftslivsinteressene så lang
ikke fått anledning til å medvirke ved planarbeider for Granåsen. FNF forutsetter at
friluftslivet blir trukket med i videre planarbeider.
Med hilsen
Staffan Dovärn
Fylkeskoordinator
Forum for Natur og Friluftsliv Sør-Trøndelag
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, Sør-Trøndelags krets av Norges Speiderforbund, Trondhjems
Turistforening, Trondheim Turmarsjforening og WWF midt-Norge
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