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Høringsuttalelse til Idrett- og friluftsplan
Viser til høringsutkast for Idrett- og friluftsplan.
FNF mener at planen for Idrett og friluftsliv samlet sett er bra. Tradisjonelt har idrett
blitt prioritert foran friluftsliv når man har tildelt midler til folkehelsetiltak. En
undersøkelse av hvordan spillemiddelsatsningen når fram for å skape folkehelse viste
at det er en dårlig investering om det er mest mulig folkehelse som er målet.1 De fant
blant annet at satsning på organisert idrett gjør at det mest er de som allerede er aktive
som får nytte av anleggene. De som er inaktive fra før begynner ikke med idrett selv
om de får et idrettsanlegg nær der de bor. De trenger isteden tilrettelagte turstier for å
begynne å røre på seg. En undersøkelse Synovate gjennomførte i 2010 viste at 67 %
av de som er inaktive i dag setter fysisk aktivitet i naturen som sitt førstevalg om de
skulle begynne med fysisk aktivitet. Det gjør at friluftsliv med stor margin er den
aktivitet som flest inaktive kan tenke seg å starte med. På bakgrunn av dette mener vi
at det er positivt at friluftsliv likestilles med idretten i arbeidet framover.
Tilgang til arealer er viktig for de som er bedriver friluftsliv. Dessverre ser vi at selv
om mange ønsker å styrke folkehelsen gjennom økt friluftsliv beslutter samme
personer at viktige friluftsområder går tapt for inngrep. Vi mener at man i planen må
ta med at inngrep må settes opp mot friluftsliv og folkehelse, bygger man ut et område
som er viktig for friluftsliv må man sette opp folkehelse mot inngrepet. Vi mener også
at man spesielt må ta hensyn til følgende områder:
 Strandlinje: Tilgang til strandlinjen er viktig for rekreasjonen i mange
aktiviteter. Vi søker oss ofte til kystlinjen, innlandsvann og elver når vi går en
tur. En strandlinje som ikke er privatisert er svært viktig for fiskere og de som
padler for å kunne gå i land. Sør-Trøndelag er det fylket som har tapt mest
strandsoneareal siden 2000, så det er sterkt negativ utvikling for fylkets
innbyggere.
 Nærturområder: Turer i nærområdet er kanskje den viktigste aktiviteten for
folkehelsen. Å ha mulighet til å bare gå ut gjennom døren og være ute i gode
turområder er svært viktig for at folk skal komme ut og røre på seg.
 Urørte områder: De urørte områdene er viktige for de som søker stillhet og
mer utfordrende turer. Turer som er langt fra tyngre inngrep blir mer sjeldne. I
perioden 1988 til 2008 tapte Sør-Trøndelag 5,6 % av naturen som lå minst 1
km fra tyngre inngrep, Roan er blant de kommuner i fylket som tapte mest
Tap av naturområder er en utvikling som i stort sett bare går en vei, uansett om det er
i strandsonen, nærområder eller de større urørte områdene. Derfor er det en utvikling
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som må stanses om også våre etterkommere skal ha en mulighet til å bedrive
friluftsliv i attraktive naturområder.
Uttalelsen støttes av: Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges Jeger og
Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk
Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelags krets av Norges
Speiderforbund, Trondhjems Turistforening, Trondheim Turmarsjforening og
Trondhjems Kajakklubb.
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