
Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag

Sandgata 30, 7012 Trondheim
Tlf.: 94109461 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no

Usikker vei mot Gråkallen Vinterpark

Ungdommer som nylig ble intervjuet av Adressa viser at det er misforståelser rundt 
hensikten med gang- og sykkelvei langs Fjellseterveien dersom vinterparken skal bygges ut. 
Rekkefølgekravet om dette er kommet fordi mange flere vil kjøre bil til anlegget, med 
snowboard og støvler i bagasjerommet. Trafikksikkerheten vil forverres for alle de som 
allerede benytter veien til å gå tur, sykle og lufte hunden. På mørke vinterkvelder er det 
vanskelig å skimte de myke trafikantene gjennom bilvinduet, der de går langs høye 
brøytekanter på den smale og svingete Fjellseterveien.

I intensjonsavtalen om kommunesammenslåing med Klæbu står det at alpinanlegget i 
Vassfjellet, som Trondheims befolkning har like kort reisetid til, skal være hovedanlegg, 
mens Gråkallen kun skal være rekrutteringsanlegg. I Trondheim bør heller de elleve lokale 
rekrutteringsbakkene og Instruktørbakken rustes opp. De øvrige planene for Gråkallen 
vinterpark må forkastes av hensyn til bevaringen av Bymarka, og av hensyn til natur og 
friluftsliv for folk flest.

Å, er det allerede vedtatt? Vel, politikerne må fremdeles ta stilling til flere viktige spørsmål. 
Gråkallen vil konkurrere med Vassfjellet, og klimaendringene har ført til kortere og mer 
usikker snøsesong for lavereliggende Gråkallen. Før eller siden vil et av dem gå konkurs. 
Vassfjellet har allerede vært nære på to ganger, men klarer seg såvidt i dag. Med to anlegg 
blir det vanskelig å få nok brukere til å finansiere et godt busstilbud, og utvide og fornye 
begge anleggene. Er politikerne villige til å ta regningen for å sikre videre drift? Dette må de 
ta stilling til nå, sammen med rekkefølgekravet om gang- og sykkelvei.

Gråkallen Vinterpark er blitt et prestisjeprosjekt for de som hevder å ha gode ideer, og for 
politikere som selvsagt sier ja for å glede idretten. Men er dette til fordel for idretten og 
befolkningen forøvrig?

La heller Klæbu få flere gjester fra byen, slik de ønsker. Hvor mange ønsker seg egentlig enda
et fullskala anlegg, og risikere å miste begge? Rust heller opp Vassfjellet, som er bra for både
Trondheims og Klæbus ungdommer.

Alle partiene har dyktige politikere som er engasjert i natur og friluftsliv. Jeg håper 
partiledelsen lytter til dem, for de ønsker ikke Gråkallen Vinterpark. De vet hvilke negative 
konsekvenser den får for oss og for naturen.

Slutt med partipisken, Arbeiderpartiet. Og Høyre, vil dere betale regningen når Gråkallen går
konkurs?
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