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Uttalelse om Granåsen Gård østre del, gnr/bnr 49/1 m.fl. 
detaljregulering

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.  

Detaljreguleringen for Granåsen Gård østre del gjelder et område i Rotvoll-Dragvoll-
korridoren, som vi beklager at allerede er vedtatt regulert til boligformål. Vi ønsker med 
dette å oppfordre til at detaljreguleringen sikrer best mulig tilrettelegging for natur og 
friluftsliv for både de nye og de eksisterende boligområdene.

Vi mener det er viktig å bevare grønne turdrag og adkomst til slike. Det må være enkel 
adkomst for myke trafikanter til det godt skjermede og populære turområdet langs 
Stokkbekken, som dessuten fungerer som snarvei fra Stokkanhaugen til Brundalen, der 
mange går på skole. Fra det nye boligfeltet er det allerede tegnet inn på plankartet en gang- 
og sykkelvei i retning øst (GS11), men da parallelt med en bilvei (V3). Denne veien bør 
vurderes regulert til kun kollektivtrafikk og gang-/sykkelvei for å sikre byens miljømål (bl.a. 
ingen økning av trafikk), og for å sikre en trygg og trivelig vei attraktiv for myke trafikanter.

Like viktig er det å sikre diagonale snarveier fra både Høyset/Åsheim og Dragvoll til 
Brundalen, og tilsvarende i linjen fra Tunga/Leangen (IKEA) i retning 
Stokkanhaugen/Strindamarka. Reguleringskartet viser at boligområdet er planlagt med 
vei/turvei i et horisontalt/vertikalt kryss (GS 4, 5, 6 og 7), samt i noenlunde nord/sør-reting 
på hver side av det nye boligfeltet, men dette medfører at gående og syklende må bevege 
seg for mye i sikksakk. Folk ønsker å bevege seg den korteste veien. Det bør derfor i tillegg 
legges inn flere snarveier gjennom alle de gule feltene, gjerne diagonalt, for å redusere 
gangavstandene, og stimulere folk til å gå eller sykle.
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Boligområdets nærhet til Strindamarka vil være en viktig verdi for mange av beboerne. Det 
er derfor viktig å tilrettelegge de tilgrensende gang- og sykkelveiene slik at de er egnet for 
økt trafikk/belastning til marka. Tilsvarende vinterstid er tilknytning til skiløypenettet vel så 
viktig, og dette går i dag fra marka ned til Dragvoll idrettssenter. Skigåere tråkker allerede i 
dag også ofte opp skispor over jordet nord/sør ned til Stokkbekken/Jonsvannveien, og det 
bør vurderes tiltak for å sikre bedre adkomst vinterstid for både skigåere, gående og 
syklende.

Fortetting med kvalitet er svært viktig, og man må sikre at friområdene er godt egnet for 
friluftsliv og opplevelse av natur og grønt i hverdagen. Vi oppfordrer til at alle grøntarealer 
innenfor boligområdet anrettes med hensyn til bevaring av biologisk mangfold og trivsel i 
hverdagen, slik at det ikke blir “grønne ørkener” (med striglete gressplener) eller 
“asfaltørkener”. En eller flere åpne bekker gjennom området anser vi som meget positivt. 
Det er viktig også å unngå at friområder og grønnstruktur ikke skyggelegges av store 
bygninger, spesielt på dag- og kveldstid.

Arealer som i dag er steinbrudd o.l. og som skal benyttes som friarealer, må i størst mulig 
grad tilbakeføres til naturtilstand, sikres og og tilrettelegges for enkelt friluftsliv. Viktige 
naturverdier må samtidig bevares.

Den dyrkbare marka som befinner seg her i dag vil gå tapt. Slike områder er svært viktige for 
friluftsliv, noe også den nye stortingsmeldingen om friluftsliv fra 11. mars 2016 understreker,
noe vi kommer tilbake til i begrunnelsen nedenfor. Vi forutsetter derfor at hensyn til 
friluftsliv i størst mulig grad blir ivaretatt når området bygges ut.

I den siste tiden har det vært diskusjoner om Grønn strek og bevaring av sentrumsnære 
dyrkbare arealer. Forum for natur og friluftsliv har ingen meninger om matproduksjon, men 
vi ser helhetlig på hvordan arealer med dyrkbar jord og natur- og friluftsområder ofte blir 
stilt opp mot hverandre i utbyggingssaker. Sentrumsnære arealer er ofte mer konfliktfylte 
enn andre, da det er stort behov for både friluftsområder og boligområder, og i 
Trondheimsområdet er dessuten den sentrumsnære og lavtliggende matjorden den som gir 
mest matproduksjon. Bevarer man den beste matjorden, kan terskelen senkes noe for å 
bygge ut mindre produktive og mindre konfliktfylte arealer andre steder. Dette kan gjøre det
lettere å balansere vanskelige valg mellom tap av dyrkbar jord og viktige naturområder om 
man er tvunget til å velge, samtidig som man får bevart viktige turområder i 
jordbrukslandskapet der flest mennesker bor.

Generelt er friluftsliv er en samling av aktiviteter med svært stor oppslutning, og ni av ti sier 
at de er interessert i friluftsliv1. Friluftsliv skaper mye fysisk aktivitet og dermed bedre 
folkehelse, det er dessuten den gruppe av aktiviteter som størst potensial å nå ut til enda 
flere, i alle aldre fra barn til eldre. Spesielt friluftsliv i nærområdet er et viktig lavterskeltiltak 
som aktiviserer grupper som er lite fysisk aktive. To tredeler av befolkningen sier at om de 
skal bli mer aktive, så er det fysisk aktivitet i naturen de er interessert i å begynne med eller 
gjøre mer av2.

1TNS Gallup 2012



Naturen gir oss mange ulike tjenester, folkehelse og rekreasjon er bare en av mange. Å ta 
vare på naturen er et felles ansvar og må vises i politikk og planer på alle nivåer, inklusive 
kommunal nivå. Akkurat som at folkehelse er noe som påvirkes i mange ulike tiltak og skal 
gjenspeiles i all planlegging må også biologisk mangfold være en viktig del i alle beslutninger.
Biologisk mangfold redder man ikke bare gjennom enkelte vedtak som verner et 
naturområde, men det reddes gjennom beviste valg i de fleste vedtak i kommunen. 

Folkehelse, aktivitet i nærmiljøet og hensyn til det øvrige miljøet må alltid vies stor 
oppmerksomhet i saker som dette. 

Når det kommer til konkrete tiltak har vi ofte sett at både friluftsliv og miljø blir 
nedprioritert. Når turområder med flere tusen brukere hver uke står mot et boligområde 
står ofte friluftsliv og naturen svakt. Vi viser til friluftsmeldingen3,  som understreker hvor 
viktig friluftsliv er, både i nærområdene og i marka/fjellet. Friluftsmeldingen er også et 
tydelig signal om at det er viktig å prioritere satsing på friluftsliv fra kommunenes side, noe 
man ser med meldingens mange oppfordringer til kommunene og fylkeskommunene om 
bl.a. tilrettelegging, informasjon og samarbeid.

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

2Synnovate oktober 2010

3 Meld. St. 18 (2015–2016); Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet
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