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Stjørdal JFF er positive til at kommunen har utarbeidet en kommunedelplan for naturmangfold. Som
en sentral friluftslivsorganisasjon i regionen er vi alltid opptatt av at vår aktivitet er bærekraftig og på
lag med naturen. NJFFs visjon – «jakt og fiskeglede til alle – for alltid» – fordrer nettopp at vi tar vare
på naturmangfoldet og økosystemene. Kunnskapsdelen i planen er i så måte et viktig steg på veien.
Vi må vite hva vi har slik at vi gjør det vi kan for å unngå å miste det. Og det er liten tvil at kommunen
som planmyndighet spiller en sentral rolle når det kommer til dette. For hvordan skal vi kunne
formidle naturglede og miljøengasjement med troverdighet om ikke beslutningstakere og alle rundt
oss spiller på lag?
Vi vet at tap av arealer og leveområder er den største trusselen mot natur og naturmangfold. Det har
FNs naturpanel ettertrykkelig slått fast1. Samtidig har Stjørdal kommune vedtatt som mål å «være en
foregangskommune innen klima- og miljøtiltak». Dette fordrer offensiv handling og betydelige midler
til naturrestaurering i årene som kommer. Hensynsfull arealbruk, blant annet når det kommer til
boligutbygging, veier og annen infrastruktur, blir viktig når Stjørdal skal vokse og samtidig ta vare på
natur. Det bør derfor etterstrebes arealnøytralitet. Dette kan ikke oppnås uten økt fokus på gjenbruk
og fortetting av arealer, fremfor omdisponering av dyrket mark, naturområder og igjenfylling i sjø. I
en tid der kommuner kappes om å vise miljøengasjement og handlekraft – i alle fall utad – mener vi
Stjørdal har alt å tjene på å være offensiv på dette feltet. Naturmangfold er bolyst, glede og sunn
helse. Som eksempel, hva hadde Stjørdal og innbyggerne vært uten Stjørdalselva og villaksen?
Som det går frem av den politiske behandlingen vil det etter hvert bli utarbeidet en handlingsplan.
Det er viktig at dette arbeidet blir igangsatt innen rimelig tid, helst mens KDP NM fortsatt ligger friskt
i minnet. SJFF ønsker gjerne å delta aktivt inn i dette arbeidet. Møter, arbeidsgrupper, befaringer
eller lignende er aktuelle arenaer vi mener vi kan bidra aktivt på. Et av innspillene til det videre
arbeidet vil være at kommunen kan vurdere å avsette en årlig søknadsbasert pott som lag og
foreninger kan søke på til gjennomføring av aktuelle tiltak. Dette er en måte å skape naturglede,
læring og dugnadsvilje, samt økt gjennomføringskraft. Som eksempel har vi sett stort
dugnadsengasjement rundt bekkerestaurering i Stjørdal og omkringliggende kommuner de siste
årene.
Vårt fokus vil som nevnt være å delta aktivt i den videre anvendelsen av planen. Et moment vi
riktignok savner i den gjeldende tiltaksdelen er fokus på den enorme veksten i antall turstier i
kommunen. Det er opparbeidet hundrevis av turmål på kort tid, hvor tilsynelatende ingen av dem
har noen spesiell plan for vedlikehold. I alle våre allmenninger er det nå milevis med stier – til og med
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parallelt med hverandre – hvor ferdselen har ført til store sår og skader i terrenget (ofte myr). Vi
registrerer stadig nye skilt (gjerne uten skrift på) som peker i retning nye stier. Vi mener noen må
ansvarliggjøres for den store slitasjen dette medfører. Ingen nye stier kan etableres så lenge det er så
store skader på naturen som det er nå, og mange av de eksisterende stiene må stenges (fjerne
skilting og turmål) så lenge man ikke klarer å drifte de som er der. Omfanget i seg selv vil ikke bare gå
ut over floraen, men sannsynligvis også kunne påvirke dyrelivet enkelte steder. Det er ingen skilting
eller informasjon om hensyn man må ta i hekke- og yngletiden, og heller ingenting som tyder på at
stietablering er gjort med hensyn til sårbare naturområder. Turgåing og kanalisering er
utgangspunktet bra, men utviklingen vi ser nå er i våre øyne en trussel mot naturmangfoldet i
kommunen, og må derfor vies plass i tiltaksdelen av planen.
Til slutt vil vi rose kommunen for et solid stykke arbeid og ønske lykke til videre. Vi ser frem til å
samarbeide for å bevare og restaurere Stjørdals unike natur i årene som kommer.
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