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Reguleringsplan for E6 Korporalsbrua - Prestteigen (15/4127)
FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I Sør-Trøndelag 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.

Alternativer
Det burde ha blitt utredet et alternativ der man satser på trafikksikkerhetstiltak istedenfor å legge om veien.
Det hadde kunnet avdekke at man på noen strekninger oppnår den samme forbedringen i sikkerhet, men
med mindre inngrep og resursbruk. Noen strekninger er lite konfliktfylte å bygge ny vei, samtidig som de har
større behov for å legges om.

Natur og friluftsliv
Vi mener generelt at om man legger om veien må man ha en løsning der adkomst til eiendommene som i
dag ligger langs veien blir ivaretatt med den nye veien. Folk flest mener at det er mer attraktivt å gå langs en
strandlinje eller elv og mindre attraktivt å gå langs en vei. Der det er mulig bør eksisterende vei saneres eller
omgjøres til gang- og sykkelvei, slik at områdene kan frigjøres og bli mer attraktive for nærfriluftsliv. Dette
har også et stort potensial som folkehelsetiltak. Det må også etableres trygge krysningspunkter for
lokalbefolkningen, så veitraseen ikke utgjør en barriere mellom friluftsområder.
Prosjektet må ivareta hensyn til truede arter og naturtyper, inkludert verdifull myr og bekkekløfter.
Drenering av vann og hogst er blant de store truslene. Vi mener at man må strekke seg langt for å unngå
inngrep som gjør at verdien av eksisterende naturtyper reduseres, og man må sikret at skog som blir hogd
rundt lokalitetene reetableres raskt gjennom å flytte tillbake voksne trær.
Når det gjelder støy må man også vurdere dette for friluftsområder. Hvor blir det mer støy? Veilederen for
planlegging av støy tar opp grenser for ulike stille områder, hvor store områder går over grenseverdiene?

Vannforskriften/vanndirektivet
Veien vil krysse eller ligge tett inntil Gaula tre steder, og det er flere passeringer av bekker der vannmiljøet
blir påvirket negativt. Vi minner om at Norge er forpliktet i henhold til vanndirektivet å bedre vannmiljøet i
vannforekomster der tilstanden er dårlig. Det er også strenge krav når det gjennomføres nye inngrep i
vannforekomster som ikke når opp til god økologisk tilstand. Det er foreslått mange avbøtende tiltak for å
minske de negative virkningene på vannforekomster, vilt og viktige naturtyper. Påvirkningen må være minst
mulig, og avbøtende tiltak må forankres i alle ledd, fra de som kjører gravemaskiner til de som planlegger
utbygningen. Dette er viktig for å sikre at avbøtende tiltak skal bli fulgt.

Vi mener det er avgjørende viktig at planen inneholder bestemmelser som sikrer ivaretakelse av vassdrag,
jfr. vannressursloven og naturmangfoldsloven § 4.
Naturmangfoldoven § 4 lyder:
«§ 4.(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer)
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og
med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte
naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så
langt det anses rimelig.»
Norge har forpliktet seg til å følge EUs vanndirektiv, som i Norge er innlemmet i lovverket gjennom
vannforskriften. «Weser-dommen» er en EU-dom med nummer Case C-461/13. Denne forteller at
vanndirektivet skal være gjeldende fra da et land bestemmer seg for å innføre det – også før de første
forvaltningsplanene er vedtatt. En kan altså ikke tillate forringelser på miljøtilstanden pga. eksempelvis
veiutbygginger nå, så vidt det ikke er godt forankret i vannforvaltningsplanen og unntaksparagrafen er
brukt. Dommer som gjelder vanndirektivet innen EU gjelder også norsk vannressursforvaltning.
Det må tas tilstrekkelig hensyn til det akvatiske miljøet, inkludert villaksen.
Det innebærer at veitraseen må legges utenom Gaula så langt det er mulig, og det betyr også at man må
regne med å ta de kostnadene dette medfører.

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