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Oppstart av planarbeid reguleringsplan for hyttefelt Trøa II

Forum for Natur og Friluftsliv er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner som i Sør-
Trøndelag består av elleve organisasjoner med over 33 000 medlemskap. FNFs organisasjoner arbeider for å 
fremme tilrettelegging for friluftsliv, stier og fiskeplasser, samt å motivere til økt deltakelse i mange typer 
friluftsliv, som jakt og fiske, turgåing, sykling, padling, vandring, skigåing og studier av ulike artsgrupper. 

Vi vil bemerke at arealene som består av myr må bevares og ikke dreneres. Dette utdyper vi nedenfor.

Endret arealbruk har påvirket norske våtmarker betydelig. Minst en tredjedel av det opprinnelige arealet av 
myr under skoggrensen er i dag brukt til landbruks- og utbyggingsformål1, dvs. drenering, oppdyrking,
nedbygging og torvuttak. Naturindeksen fra 2015 viser en fortsatt negativ utvikling de siste årene2.

Det har i 2016 kommet nye statlige retningslinjer for nedbygging av myr. Stortingsmeldingen Natur for livet3 
forteller om viktigheten av myr for naturmangfold og klima (karbonlagring), og at endret arealbruk er 
vurdert å være den største påvirkningsfaktoren for hele 81 prosent av de truede artene som lever i 
våtmarksområder. Dette henger sammen med at våtmarker og flommarker i lavlandet er sterkt utsatt for 
nedbygging. 

Vi greier ikke finne kategorisering eller verdivurdering av den aktuelle myra i Naturbase, noe som innebærer
at utbygger har et desto større ansvar for å kartlegge naturverdiene og vurdere eventuelle konsekvenser av 
ny bebyggelse, også selv om det er et lite areal. 

Det avgrensede området der myra befinner seg bør deretter vurderes tatt ut av planområdet, og ikke 
avsettes til fritidsbebyggelse eller ikke dreneres. De omkringliggende arealene kan trolig fremdeles avsettes 
til fritidsbebyggelse, og vi ser på det som en fordel at hytteområdet fortettes.

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.

Erik Brenna
Fylkeskoordinator
FNF Sør-Trøndelag

1 NOU 2013: 10, Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester
2 Rapport M-441 (2015), Tilstand og utvikling for biologisk mangfold - Naturindeks for Norge 2015
3 Meld st 14 (2015-2016), Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold 
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