
 

 

 

 

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag 

Sandgata 30, 7012 Trondheim 

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

Uttalelse om budsjett for Orkdal kommune 

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 utøve friluftsliv, både i nærmiljøet og i 

villmark, i skogen og på fjellet.  

I utkastet til budsjett tar man opp at det er står det at man i liten grad forebygger 

helseproblemer, men i alt for stor grad reparerer problemer når de først har oppstått. Vi 

mener at det er et problem man må gjøre noe med.  

Fysisk aktivitet er viktig for å forebygge helseproblemer, og fysisk aktivitet i naturen er den 

aktivitet som flest ønsker å gjøre mer. Noen tiltak for å få flere ut på tur er svært rimelige og 

det er mulig å få tilskudd fra fylkeskommunen til deler av kostnaden. Vi mener derfor at man 

må sette av midler til å opprette turstier nær der folk bor. Det er på gang noen bra tiltak, 

blant annet Orklaparken som har potensial i å få ut flere i grønne omgivelser og bevege seg, 

men det trengs bra tiltak som når til alle innbyggere. Å merke og eventuelt opparbeide 

turstier koster ofte ikke så mye, det er dessuten mulig å få støtte fra fylkeskommunen. 

Gjennom kontakt med friluftsorganisasjoner, grendelag eller andre engasjerte 

organisasjoner, kan mye av arbeidet bli gjort på dugnad. Med lite egne midler kan man 

derfor få til mye. 

 

Vi viser i øvrig til det brev som ble sendt til partiene i Orkdal som er vedlagt.  

 

Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk 

forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag, 

Syklistenes Landsforening, Trondhjems Turistforening og Trondheim Turmarsjforening. 
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Fylkeskoordinator 
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