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Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag 

Sandgata 30, 7012 Trondheim 

Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no 

Uttalelse om Skardsfjella og Hyllingdalen LVO 
Vi er til store deler positive til forslaget til verneplan og mener at det er en bra avveining 

mellom bruk og vern.  

I høringsutkastet står det at det er et problem med merkede stier. Vi mener at man også må 

se på de muligheter merkede stier gir for å kanalisere ferdselen. De fleste foretrekker å gå på 

stier når de går på tur, gjerne en som er merket. Gjennom å legge om stier så de kommer 

utenom sårbare områder kan man unngå forstyrrelser for mange dyrearter. Det samler også 

slitasje og man kan derfor konsentrere innsatsen gjennom å minske slitasje med klopper og 

andre tiltak.  

Vi mener at man i størst mulig grad skal bruke leiekjørere når varer skal transporteres til og 

fra hytter. Unntak er når utstyr både må transporteres til en hytte og fra hytta noen dager 

senere. Da kan man spare to turer på at det er de som skal være på hytta som kjører fram og 

tilbake. Man burde også stille krav om at de som skal bygge om på hytta må frakte mest 

mulig materialer på vinterføre så de klarer seg på en tur med ATV for å frakte inn og ut 

utstyr. Frakt av ved og annet som kan skje når som helst under året må i størst mulig grad 

foregå i perioder når det er få personer som ferdes i verneområdet og dyrelivet er lite 

sårbart.  

Vi mener at det er positivt at man legger opp til soneinndeling av verneområdene. På den 

måten kan man kombinere både et sterkt vern som ivaretar naturverdier og ferdsel. 

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. 
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