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Uttalelse om kommunal planstrategi i Rennebu kommune
Vi mener at friluftsliv er en verdi for kommunen som burde trekkes fram bedre. Man
diskuterer mye hvordan man skal få folk å bosette seg i kommunen, både som
pendlere til andre kommuner og med arbeid i kommunen. Skal man få folk å bosette
seg i Rennebu kan man ikke bare se på hvor mange arbeidsplasser det er i Rennebu og
nabokommunene, man må i tillegg se på hvilke fritidsmuligheter som finnes. En
utmarkskommune som Rennebu kan ikke konkurrere med det utbud av butikker, idrett
og kultur som de større byene har som konkurransefortrinn. Rennebu har isteden mye
natur som kan lokke den som er interessert i å gå på tur, jakte og fiske. Derfor er det
viktig at man tar hensyn til naturen og friluftsmulighetene i all planlegging så
mulighetene til friluftsliv ikke forringes.
Man nevner at kommunen har en viktig oppgave for å forebygge sykdommer. Også
her har friluftslivet en viktig rolle. I undersøkelser om hvorfor man ikke bedriver
fysisk aktivitet er det mange som oppgir at de ikke ønsker konkurransepregede
aktiviteter, det er treningstider som ikke passer, orker ikke trene i høyt tempo, for dyrt
eller de har ikke utstyret som trengs. Friluftsliv er ikke konkurransepreget, man må
ikke delta under et idrettslags treningstider, man må ikke holde et høyt tempo og korte
turer krever hverken mye utstyr eller mye penger. Derfor kan friluftsliv være viktig
for å få med personer som i dag ikke er aktive. Vi mener at man må legge til at man
skal forbedre innbyggernes muligheter til å bedrive friluftsliv og stimulere til økt
friluftsliv. For å sette dette ut i praksis kan man:
 Se til å ikke legge infrastruktur som hyttefelt, veier, industribygg og kraftlinjer
i friluftsområder, framfor alt nært der folk bor. Vi ser ofte at politikere ønsker
at flere skal mosjonere, men ødelegger turmuligheter. Vi må isteden øke
mulighetene for å gå på tur.
 Man må også legge til rette for friluftsliv gjennom å etablere turstier,
gapahuker, utsiktspunkter og lignende, framfor alt der folk bor.
 Synliggjøre turmulighetene i kommunen, foreksempel gjennom å ha
ukas/månedens tur eller legge ut «Toppbøker» ved turmål som fosser og
topper og ha loddtrekking med premier til de som besøker et bestemt antall
turmål under et år.
 Støtte friluftsorganisasjoner, enten økonomisk eller gjennom samarbeid som
kan bety at man gir dem gratis markedsføringskanaler innfør turer og andre
aktiviteter. Bedre muligheter for organisasjonene gir økt folkhelse, men for å
få mest ut av det kan man rette det mot den delen av virksomheten som retter
seg mot de grupper som er minst fysisk aktive.
 I arbeidet med tiltakene over er et friluftsråd en bra hjelp. Å opprette et
interkommunalt friluftsråd kan her være et viktig skritt mot å øke den fysiske
aktiviteten.
Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges
Jeger og Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening
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Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag,
Syklistenes Landsforening, Trondhjems Turistforening og Trondheim
Turmarsjforening.
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