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Uttalelse om planprogram for detaljregulering av Saupstadringen 13,
ny Heimdal VGS
FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I SørTrøndelag er elleve organisasjoner tilknyttede 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 er en samling av aktiviteter med svært stor oppslutning, ni av ti sier at de er
interessert i friluftsliv1. Friluftsliv skaper også 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 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 utgiftene til
sykehusene, 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.

1 TNS Gallup 2012
2 Synnovate oktober 2010
3 Synnovate 2009

Vi mener at det er viktig at man sikrer et attraktivt turdrag i øst-vestlig retning gjennom
en gang og sykkelvei i naturlige omgivelser. Vi mener at det man har skissert i planen i
hovedsak ser bra ut og forringer ikke dagens muligheter, men man må være bevisst på
noen saker:

Bevar turdraget: Det er viktig at området utformes så allmennheten ikke opplever
skoleområdet som en barriere, men at det er en naturlig del av et turdrag. Det er derfor
viktig at bygningene ikke står for tett inn mot turdraget. Det er også viktig at det er mye
trær og andre planter, lite asfalt og grus.

Framtidens behov: Man må være bevisst på kommende behov. Selv om vi kan oppleve
at det er plass til det som er planlagt i området i dag kan befolkningsøkning og nye krav
gjør at man trenger mer areal til skoler i framtiden. Det er derfor viktig at man ikke
bygger inn seg i løsninger som gjør at man om noen tiår må ta av grøntområdene, men
heller sparer areal i denne omgangen gjennom å bygge på høyden for å spare markareal.

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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