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Uttalelse om kommuneplanens samfunnsdel i Midtre Gauldal 

kommune 
Vi viser til nyhet på Midtre Gauldal kommunes nettside om at kommuneplanens 

samfunnsdel er på høring. 

FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I 

Sør-Trøndelag er elleve organisasjoner tilknyttet FNF, som til sammen har 33 000 

medlemskap. Vi arbeider for å bevare natur og mulighetene å drive med friluftsliv, 

både i nærmiljøet og i uberørt natur. 

Vi mener at høringsutkastet i stor grad ser bra ut. Det erkjenner både folkehelse og 

klimaendringer som store utfordringer i årene framover.  

Mange kommuner sier at de skal satse på folkehelse, men tar ikke tilstrekkelig hensyn til å 

legge til rette for turer i nærområdet. Det er spesielt viktig i kommuner som Midtre Gauldal 

som har bratte fjellsider rundt bebyggelse, noe som setter begrensninger på korte turer som 

startes hjemmefra. Det er spesielt viktig å legge til rette for friluftsliv når det er en aktivitet 

som er med på å utjevne sosiale forskjeller og fremme folkehelsa.  

Mange kommuner som satser på bærekraft tenker bare på klima, men det er også viktig å 

bevare arter og naturområder. Det er derfor positivt at kommunen ikke bare skal satse på 

klima, men også at man skal forvalte naturresursser til det beste for både dagens og 

kommende generasjoner. Med varmere klima som en effekt av klimaendringene vil det også 

skje en raskere tilgroing i utmark, og for å fremme friluftsliv er det viktig at en legger 

langsiktige strategier for å holde stier åpne for ferdsel. God merking og markedsføring av 

turstier er også viktig for å få flere til å komme seg ut i skog og mark. 

Det er positivt at kommunen legger stor vekt på klimaendringer. Mye av den infrastruktur vi 

planlegger i dag skal brukes også i lang tid framover. Satsning på ENØK når kommunen 

bygger og renoverer vil være positivt for miljø og økonomi de kommende årene, men også i 

lang tid framover. Plassering av arbeidsplasser, butikker og boliger slik at det er lett å ferdes 

uten bil, vil være med på å gi mindre utslipp i de kommende tiårene. Det vil også være viktig 
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med gode planer for sykkelstier for å kunne fremme folkehelsa og minske behovet for å 

kjøre. 

Uttalelsen støttes av: 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 og Trondheim Turmarsjforening. 

 

Staffan Sandberg 

Fylkeskoordinator 

FNF Sør-Trøndelag 

 

 


