Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag
Sandgata 30, 7012 Trondheim
Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no

Trondheim commune Byplankontoret
byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Dato: 29.05.2015

Uttalelse om kommuneplanmelding for Trondheim kommune
Friluftsliv

Friluftsliv er en samling av aktiviteter med svært stor oppslutning, ni av ti sier at de er
interessert i friluftsliv1. Friluftsliv skaper også 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 sier at om de skal bli mer aktive
er det fysisk aktivitet i naturen de er interessert i å begynne med eller gjøre mer av2.
Hvor viktige naturområdene er for folkehelsen og trivsel blir ofte glemt når man skal avklare
arealsaker. De fleste er enige i at vi trenger mer friluftsliv for å kutte utgiftene til
sykehusene, men når man diskuterer hvor et nytt boligfelt eller industriområde skal
plasseres er det friluftslivets anlegg som man ofte tar først. Å bevare og opparbeide
attraktive frilufts- og turområder er et av de viktigste folkehelsetiltakene. Det er ikke bare
når friluftsområder forsvinner at det har en effekt på hvor mye vi går på tur, men når det
kommer nye inngrep i et område blir opplevelsen redusert. Den reduserte opplevelsen kan
gjøre at man ikke kommer seg ut like ofte, naturopplevelsen og rolige omgivelser er en av de
viktigste motivasjonsfaktorene for å komme seg ut i naturen3.
Meldingen understreker at det er viktig å ivareta friluftsområder i tilstrekelig grad. Dessverre
er vår erfaring at man ivaretar friluftslivet i tilstrekelig grad når man vedtar lite forpliktende
strategier, men når konkrete utbygningsplaner skal behandles blir ofte særinteresser
prioritert.
Grønn strek

Vi er positive til en grønn strek rundt dyrket areal. I jordvernspørsmål er det ofte stort fokus
på at man må bevare matjord til matproduksjon. Det er derfor positivt at man i
kommunemeldingen også setter fokus på den verdi dyrket mark har som økologiske
korridorer. Vi vil også nevne den nytte friluftslivet kan ha av kulturlandskapet. Dyrket mark
som ligger mellom boligområder og markaområder fungerer som et transportområde inn til
1 TNS Gallup 2012
2 Synnovate oktober 2010
3 Synnovate 2009
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marka. De fleste setter større pris på å gå gjennom et område med dyrket mark enn
boligområder, det oppleves derfor mindre som transportstrekning i forhold til om man må
gå gjennom boligområder. Et eksempel på område der dyrket mark som fungerer på denne
måten er jordene rundt Dragvoll.
Framtidens arealbehov

I henhold til dokumentene som er vedlagt i saken er det satt av nok areal til boliger og
næring i lang tid framover. Vi mener at man nå må innføre stopp for å sette av mer areal til
boliger og næring uten at det arealet erstatter mer konfliktfylt areal. Vi mener også at når
man lager en reguleringsplan for konfliktfylte områder må man revurdere om det er er
nødvendig med omreguleringen og om det finnes mindre konfliktfylte områder man kan ta
isteden. Man må også lage en prioritering av hvor nye boliger og næringsarealer skal komme
først for å sikre at man venter lengst med å ta i bruk de mest konfliktfylte områdene. Vi
foreslår at man først fortetter eksisterende områder før man tar i bruk nye.
Biologisk mangfold

Vi mener at man i altfor stor grad glemmer biologisk mangfold i meldingen. 87 % av de arter
som er truet er negativt påvirket av arealendringer4. Kommunen har stor myndighet over
arealbruken og derfor et stort ansvar for å ivareta det biologiske mangfoldet. Det er stort
fokus på økologiske korridorer, men vi mener også at fokuset må bli større på å sikre andre
arealer som er viktige for biologisk mangfold.
Vi er positive til at man skifter navn fra ”viltkorridorer til økologiske korridorer. Vi håper at
det er med på å skape større forståelse for at det er mange arter som har god nytte av
bevaring av korridorene.
Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk
forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag,
Syklistenes Landsforening, Trondhjems Turistforening og Trondheim Turmarsjforening.
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