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Høring, varsel om oppstart Granåsen idrettsanlegg
FNF-ST 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. Vi takker for denne muligheten til å komme med innspill til
planarbeidet.

Tilrettelegging for friluftsliv
Planlagt utvidelse av Granåsen Idrettsanlegg gir etter vårt skjønn en gylden anledning til
også å utvikle området i friluftsøyemed. I plan for friluftsliv og grønne områder i Trondheim
kommune foreslås Granåsen som en markaportal:
«For å videreutvikle dagens ankomststeder med parkering og/eller holdeplass til både marka,
Nidelvkorridoren og strandsonen, foreslås det at noen tilrettelegges som helårs ankomstportaler.
Portalene skal være lett tilgjengelige områder med potensial til å kunne utvikles til attraktive
aktivitetsområder for ulike brukergrupper hele, eller store deler av, året. Ulike forhold knyttet til flere
sentrale områder langs markagrensa, i strandsonen og Nidelvkorridoren, gjør at de portalene som
foreslås i planen framstår som sentrale, lett tilgjengelige og attraktive “ankomstportaler” inn til ulike
deler av byens grønne områder».

Vi mener at dette planarbeidet bør ses i sammenheng med utvikling av en markaportal i
Granåsen, og sikre og tilrettelegge for turstiene som går forbi og igjennom anlegget. Tiltaket
er beskrevet i handlingsdelen for ovennevnte plan:
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«Innarbeide planer for gjennomgående sti- og løypetraséer for friluftslivets trafikkstrømmer fra
boligområdene lenger ned, gjennom eller forbi idrettsanlegget Granåsen og opparbeide disse i takt
med utbyggingen av Granåsen».

Granåsen har potensiale for å i større grad bli en innfallsport til bymarka, derfor ser vi det
som naturlig at disse planene ses i sammenheng. Vi håper dere kan ta dette innspillet i
betraktning i utarbeidelse av et reguleringsplanforslag. Trondheims kommunes enhet for
idrett og friluftsliv bør tas med på råd når det gjelder utformingsforslag for markaportal og
hensiktsmessig stiplanlegging.

Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges Jeger- og
Fiskerforening avd. Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk
Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag, Syklistenes Landsforening, Trondhjems
Kajakklubb, Trondhjems Turistforening og Trondheim Turmarsjforening.

Med vennlig hilsen
Marius Nilsen
Koordinator
FNF Sør-Trøndelag
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