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Trøndelag fylkeskommune 

Att: Oddveig Bredesen 

Stjørdal, 17.02.2021 

Dette brevet sendes på vegne av FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Trøndelag, Norges Jeger- og 

Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nord-Trøndelag, Norsk Botanisk forening 

Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Trøndelag, Syklistenes Landsforening, Trondhjems 

Turistforening, Nord-Trøndelag Turistforening, Trondheim Turmarsjforening, Trondheim kajakklubb, Bioveier i 

byen, 4H Trøndelag, Trøndelag krets av NSF, Røde Kors Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag orienteringskrets og 

Det norske hageselskap i Nord-Trøndelag. 

 

Vi takker for muligheten til å uttale oss til søknader om statlig sikring av friluftslivsområder. 

I år er det dessverre bare en søknad å vurdere. Vi vil derfor først uttrykke en bekymring over at ikke 

det er flere kommuner som benytter seg av denne muligheten til å sikre viktige friluftslivsområder 

ved hjelp av det sterke og varige virkemiddelet som statlig erverv er. Det er jo dessverre slik at erverv 

trumfer regulering i et lengre perspektiv. Vi erkjenner at vi og våre organisasjoner kan ta en mer aktiv 

rolle i å presentere dette virkemiddelet for kommunene og uttrykke vår forventning om statlig 

sikring. 

Søknaden gjelder erverv av en hytteeiendom på Grønneset, gnr 59 bnr 27 i Skaun kommune. 

Grønneset friluftsområde er totalt på 132 dekar, hvorav staten eier 108 dekar og Skaun kommune 

eier 24 dekar. Hyttetomten som nå søkes sikret er på litt over 2 dekar. 

Området ligger i Skaun kommune men har brukere fra både Melhus, Trondheim og grenda Klæbu. 

Både geografisk plassering og størrelsen gjør dette til et regionalt friluftsområde. 

Vi leser ut av sakens dokumenter at Skaun kommune har vært våken i timen og benyttet seg av den 

muligheten som oppstod for kjøp av tomta våren 2020. Vi applauderer samrådet med 

Uttalelse 
Statlig sikring av friluftslivsområder i Trøndelag 2021 
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Fylkeskommunen og Miljødirektoratet, handlekraften og dyktigheten hos Skaun kommune som 

gjorde at partene kom frem til en minnelig løsning.  

Vi merker oss at området har kollektivdekning, men at det ikke er tilrettelagt med busslomme. 

Områder for allmennheten bør ha allmenn tilgjengelighet. Skal vi lykkes med å få flere ut i naturen og 

ut til de tilrettelagte arealene våre, må vi gjøre det enkelt for alle å komme dit. Vi håper Skaun 

kommune starter arbeidet med å få etablert en busslomme. 

Vi oppfordrer kommunen til å kontakte sine lag og foreningen med tanke på gjenbruk av 

hyttebygget. Samfunnet må over på en sirkulær forbruksbane og det er viktig at kommunen 

inspirerer til gjenbruk fremfor rivning. 

 

Fordelene med sikring: 

Statlig sikring underbygger at området er tiltenkt allmenn bruk også fremover. Dette er en liten 

opprydding i eiendomsforholdene. Hyttetomta ligger som en øy i friluftsområdet og har adkomst 

over offentlig eid grunn. Dette er den ene av to private hyttetomter som ligger i friluftslivsområdet. 

Sikringen reduserer konflikter mellom brukere av offentlig friområde og private hytteeiere. 

Det gir et større sammenhengende friluftsområde og bedre utnyttelse av eksisterende areal. Større 

sammenhengende område som er sikret gir muligheter for å utnytte skogen og «bakmarka» til 

badeplassen til etablering av stier/ natursti, taubaner, hengekøyestativer ala Oslomarka, etablere 

trygge bålplasser mv. 

 

Ulempene med sikring: 

Kan åpne opp for krav/forventning om trefelling og «parkifisering» av bakmarka til badeplassen. 

Det er viktig at vegetasjon beholdes slik at balansen i området bevares både økologisk og klimatisk. 

Fjerning av vegetasjon får gjerne utilsiktede konsekvenser som mindre naturlig drenering og øke 

avrenning. Sammen med høy bruksfrekvens gir det gjerne problemfylte områder som igjen må 

tilrettelegges ytterligere. Dette blir fort en uheldig spiral som gjør naturlige områder til unaturlige 

områder. Det er viktig at en eventuell økt «parkifisering» drøftes godt før tiltak gjøres. 

Områdene rundt vannet Ånøya er viktige biotoper for en rekke truede arter, herunder horndykker, 

bergand, lappfiskand, svartand, havelle, fiskemåke, makrellterne, stær, sivspurv, gulspurv, sjøorre, 

taksvale, sandsvale, storspove, sothøne, edelkreps, ål, fiskeørn, mv. Komplett oversikt over truede 

arter som er registrert rundt vannet finnes på miljøatlas:  
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Utsnitt hentet fra https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/KlientFull.htm?ma=ACCEA 

Det er svært viktig at ikke leveområdene forringes gjennom tilrettelegging for friluftsliv, men at en 

eventuell tilrettelegging gjøres i samråd med NOF og Naturvernforbundet lokalt. 

 

Oppsummering: 

Vi mener det er rett å bruke statlige midler til å sikre denne eiendommen gjennom at staten 

medvirker med 100% av kostnadene knyttet til ervervet. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Trøndelag 

 

Una Dahlen-Kvalvaag/s 

Koordinator 

FNF Trøndelag 
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