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Høringsuttalelse om kommuneplanens samfunnsdel i Meldal
kommune
FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I SørTrøndelag 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.

Friluftsliv
Friluftsliv er en samling av aktiviteter med svært stor oppslutning, ni av ti sier at de er
interessert i friluftsliv1. Friluftsliv skaper mye fysisk aktivitet og dermed bedre folkehelse, det
er dessuten den gruppe av aktiviteter som størst potensial å nå ut til enda flere, i alle aldre
fra barn til eldre. Spesielt friluftsliv i nærområdet er et viktig lavterskeltiltak som aktiviserer
grupper som er lite fysisk aktive. To tredeler av befolkningen sier at om de skal bli mer aktive
er det fysisk aktivitet i naturen de er interessert i å begynne med eller gjøre mer av2.
Hvor viktige naturområdene er for folkehelsen og trivsel blir ofte glemt når man skal avklare
arealsaker. De fleste er enige i at vi trenger mer friluftsliv for å kutte sykehusutgiftene, men
når man diskuterer hvor et nytt boligfelt eller industriområde skal plasseres er det
friluftslivets anlegg som man ofte tar først. Å bevare og opparbeide attraktive frilufts- og
turområder er et av de viktigste folkehelsetiltakene. Det er ikke bare når friluftsområder
forsvinner at det har en effekt på hvor mye vi går på tur, men når det kommer nye inngrep i
et område blir opplevelsen redusert. Den reduserte opplevelsen kan gjøre at man ikke
kommer seg ut like ofte, naturopplevelsen og rolige omgivelser er en av de viktigste
motivasjonsfaktorene for å komme seg ut i naturen3.
Det er derfor positivt at et satsningsområde er å bevare og utvikle turmulighetene i
nærområdet, men dessverre ser vi ofte at slike formuleringer i lite forpliktende planer ofte
må vike for andre interesser. Vi minner derfor om at det ikke bare er viktig at man har en
plan som sier at man skal bevare turområder, men at man også følger den.

1 TNS Gallup 2012
2 Synnovate oktober 2010
3 Synnovate 2009
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Bærekraft
Om flere skal ha en miljøvennlig livsstil må de miljøvennlige valgene være attraktive for
personen som skal ta valget. Det er derfor positivt at man skal satse på kollektivtrafikk, gangog sykkelveier og at det skal være enkelt å leve miljøvennlig.
Det er bra at man skal satse på klima- og energivennlige løsninger. Det burde også følges
opp i satsningsområdet at den kommunale bygningsmassen skal ha god kvalitet, det burde
legges til at den skal være energieffektiv. Kraftverk kommer ofte i konflikt med biologisk
mangfold, den miljøvennligste energien er derfor den som ikke blir brukt. ENØK-tiltak er ikke
bare bra for naturen, det skaper lokale arbeidsplasser og sparer utgifter på sikt.
Det er foreslått at man skal etablere nye hyttetomter. Hyttefelt kan i verste fall legge beslag
på områder som er viktige for biologisk mangfold og privatisere viktige friluftsområder. Vi
mener derfor at man må legge til at hytteutbygningen skal skje i tilknytning til eksisterende
hyttefelt eller langs eksisterende helårsveier.

Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk
forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag,
Syklistenes Landsforening, Sør-Trøndelags krets av Norges Speiderforbund, Trondhjems
Turistforening og Trondheim Turmarsjforening.

Staffan Sandberg
Fylkeskoordinator
FNF Sør-Trøndelag

2

