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Uttalelse om Planprogram for Plan for gruveforurensing
Man skriver at Meldal kommunes interesser i stor grad sammenfaller næringsinteresser. Vi
mener at det gir et feilaktig bilde. Er det ikke i kommunens interesse at innbyggerne har
mulighet å fiske i vassdrag som ikke er forurenset, selv om det ikke gir stort
næringsgrunnlag? Er det ikke i kommunens interesse at innbyggerne ikke skal ha en følelse
av å leve ved forurensede vassdrag? Selv verdier som ikke kan måles i kroner og ører er i
kommunens interesse.
Vi mener at man ikke bare burde utrede opprensning av gruveforurensingen, men også
andre tiltak for å forbedre betingelsene for biologisk mangfold og tilgjengelighet langs elven.
Det er ikke bare positivt for naturen og friluftslivet, men når forurensing er lite synlig i
hverdagen kan mer synlige tiltak gjøre at folk får større forståelse og engasjement for
tiltaket. Dette kan for eksempel være å anlegge fiskeplasser og legge ut gytegrus. Turstier
langs deler av vassdragene er også med på å skape større engasjement for tiltaket og kan i
tillegg være en god investering som kutter utgiftene for helsevesenet gjennom at flere
kommer ut på tur. Ilabekken i Trondheim er et bra eksempel på at man har tenkt på hele
vassdraget når man skal gjøre et tiltak. Bekken gikk i kulvert i veien for en tunnel. Det
rimeligste var å åpne bekken, men når man uansett gjorde det valgte man å anlegge tursti,
legge ut gytegrus og rense opp i forurensing.
Vi mener at planen er for lite ambisiøs. Man setter som mål at kobberkonsentrasjonen skal
vær under 10 µg/liter. Til sammenligning klasser Klif forekomster som har over 6 µg/liter
som ”meget sterkt forurenset” (SFT Veiledning 4:97). Vi mener at man må ha som mål at det
skal som høyest være 1,5 µg/liter som er grensen for moderat forurenset.
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, Sør-Trøndelags
krets av Norges Speiderforbund, Trondhjems Turistforening, Trondheim Turmarsjforening og
Trondhjems Kajakklubb.
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