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Trondheim, 10. oktober 2016

Høringsuttalelse 1. gangsbehandling - reguleringsplan Beinskardet, del 3
Forum for Natur og Friluftsliv er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner som i SørTrøndelag består av elleve organisasjoner med over 33 000 medlemskap. FNFs organisasjoner arbeider for å
fremme tilrettelegging for friluftsliv, stier og fiskeplasser, samt å motivere til økt deltakelse i mange typer
friluftsliv, som jakt og fiske, turgåing, sykling, padling, vandring, skigåing og studier av ulike artsgrupper.

Naturverdier / myr
Vi ønsker å bemerke at bevaring av myr er en ny nasjonal føring, og at boligfeltet så langt som mulig ikke
bør medføre drenering eller nedbygging av myr. Såfremt alternative arealer i området ikke inneholder
truede naturtyper, som kystlynghei, vil det være å anbefale at boligfelt isteden anlegges på «tørr grunn».
Status for lavlandsmyrer er nylig hevet, bl.a. gjennom Meld. St. 14 (2015-16) Natur for livet, og det kan sees
på som en ny nasjonal føring. Det er for tiden mye fokus på at myr har vært for enkelt å bygge ned og/eller
drenere, og det gir tap av viktige biotoper for artsmangfoldet, og dessuten enorme klimautslipp.
Vi kan ikke se (i Naturbase) at det eksisterer gode kartlegginger av naturverdier i området. Dette bør
kartlegges før en evt. går videre med planene.
Naturmangfoldloven krever en vurdering av samlet belastning for økosystemene av tilsvarende type i
regionen, dvs. om tapet av tilsvarende naturtyper, biotoper og biologisk mangfold samlet er for stort, og hva
som behøves av eventuelle avbøtende tiltak.

Friluftsliv
Det er viktig for friluftslivet og folkehelsen å ivareta grønnstrukturen, og sikre adkomsten til
nærutfartsområdene. Vi ser av kartet at det går to stier i kryss over planarealet som bør bevares, eller det
bør gjennomføres avbøtende tiltak ved å tilrettelegge for nye stier som erstatning.
Av hensyn til beboerne i området bør en i planleggingen også sikre snarveier for enkel adkomst gjennom og
til/fra boligfeltet.
Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges Jeger og Fiskerforbund i
Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling SørTrøndelag, Syklistenes Landsforening, Trondhjems Turistforening og Trondheim Turmarsjforening.
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