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Uttalelse om kommuneplanens samfunnsdel i Rennebu 

kommune 
 

Det er noen saker vi vil kommentere som spesielt positive i høringsutkastet til 

kommuneplanens samfunnsdel og som vi håper blir kvar i den endelige planen: 

”Kommunens fokus på folkehelse skal gjenspeiles i all planlegging” Vi ser ofte et stort fokus 

på folkehelse i samfunnsdelen i mange kommuner, men når det kommer til arealdelen eller 

konkrete tiltak ødelegger man mulighetene å bedrive fysisk aktivitet gjennom at 

naturområder forsvinner og adkomsten blir dårligere. Det er derfor meget positivt at 

folkehelse skal være en del i all planlegging. 

”Arbeide aktivt for å utvikle og samordne turisme- og friluftslivstilbudet” og ”Attraktive 

natur- og friluftsområder som kan benyttes til allmenn ferdsel og aktivitet skal ivaretas og 

utvikles videre” Dette er positivt ur mange synsvinkler: Næring, bolyst og folkehelse.  

 

I høringsutkastet står det: ”Rennebu skal framstå som en attraktiv hyttekommune. 

Hyttenæringen skal videreutvikles som en næringsressurs for lokalsamfunnet. Utbyggingen 

må foregå i balanse med primærnæringenes utnyttelse av utmarksområdene.” Man må ikke 

bare foregå i balanse med andre næringsinteresser. Vi mener at man må legge til at det skal 

skje i balanse med det allmenne friluftslivet og biologisk mangfold.  

I høringsutkastet står det ikke noe om at Rennebu kommune skal bli mer bærekraftig og  at 

man skal ta hensyn til biologisk mangfold. Godt over 4500 arter er på den norske rødlista, de 

fleste kan bli negativt påvirket av arealendringer, et tema som kommunen har stor 

innflytelse på.  Det er viktig at kommunen styrker kunnskapen om det biologiske 

mangfoldet slik administrasjonen, politikere og folk flest kjenner til hvilke arter og 

naturtyper som krever spesielle hensyn og tiltak i planprosesssene og i næringsvirksomhet.   

Å ta til vare 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 gjennom bare gjennom enkelte vedtak 
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som verner et naturområde, det reddes gjennom beviste valg i de fleste beslutninger som 

kommunen fatter. Vi mener derfor at man må legge til et mål om at næringsutviklingen ikke 

skal være i konflikt med biologisk mangfold.  

Alt flere trener mye, men det hjelper lite om vi i alt større grad bruker bil i stedet for å bruke 

sykkel eller går. Vi mener derfor at man må legge til en strategi under Folkehelse: ”Man skal 

stimulere til økt mosjon i hverdagen gjennom å legge til rette for gående og syklister.” 

Stimulere til økt gang- og sykkeltrafikk er sammen med nærfriluftsliv spesielt viktige 

helsetiltak på grunn av at det aktiverer sosiale grupper som i liten grad deltar i andre fysiske 

aktiviteter. Flere gang og sykkelveier er i tillegg et viktig klimatiltak.   

 

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. 
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