Trondheimsregionens Friluftsråd

Årsmelding
2008
Trondheim kommune åpnet 2 nye
Skogslekeplasser i 2008. Her fra Kvernhusflata
skogslekeplass i Strindmarka.

Ordførernes tur i 2008 var blant annet et ledd i
markeringen av at friluftsrådet hadde 30 års jubileum.
Her fra ordfører i Selbu Inga Baldstad’s tur til Geitfjellet
på Selbustrand i Selbu kommune.

Friluftsdagen ved Haukvatnet 2008 samlet nærmere
1000 deltakere til en flott friluftsdag med mange aktiviteter.
Ordfører Rita Ottervik åpnet friluftsdagen og det nye
tilrettelagte båtutsettet på Haukvatnet friluftsanlegg.

178 deltakere har fått ideer og tips om uteaktiviteter i skoler,
barnehager og SFO

Sikring av arealer er viktig for fremtiden. Her fra Flatholman
i Malvik kommune som bør sikres som statlig eid
friluftsområde.
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1. Friluftsrådet
Trondheimsregionens friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for friluftsliv i
Trondheimsregionen bestående av kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Skaun og Trondheim hvor
det er rundt 210.000 innbyggere og ca. 20.000 studenter fra andre kommuner.
Selbu kommune har søkt medlemskap i friluftsrådet med sikte på at de blir ny medlemskommune
fra 1. Januar 2009.
Medlemskommunene oppnevner representanter til Trondheimsregionens Friluftsråd for
kommunestyrets funksjonsperiode. Friluftsrådet har i 2008 frem bestått av:
Representanter
Brit Vinje, leder Trondheim kommune
Bernt Ole Ravlum, nestleder Malvik kommune
Frode Støre Bergrem Klæbu kommune
Kristina Sliwa Melhus kommune
Gunn I. Stokke Skaun kommune
Kristen Mo Trondheim kommune
Ottar Michelsen Trondheim kommune

Vararepresentanter
Kristian Skinderhaug Trondheim kommune
Anne S. Mostervik Malvik kommune
Geir Karlsen Klæbu kommune
Eva Tryggvasson Melhus kommune
Knud P. Aune Skaun kommune
Andreas K. Enge Trondheim kommune
Rune Vikan Trondheim kommune

Brit Vinje er valgt som leder og Bernt Ole
Ravlum som nestleder for 2008 og 2009.
Kolbjørn Uthus og Karin Galaaen fra Selbu er
oppnevt som hhv. representant og
vararepresentant til rådet og har møtt som
observatør i påvente av at Selbu formelt blir ny
medlemskommune i 2009.
Friluftsrådet har holdt 9 møter og behandlet 47
saker. Rådet har gitt uttalelse til over 100 ulike
saker.

2. Administrasjon
Trondheimsregionens Friluftsråd har sekretariat
med en fast stilling. Friluftsrådet har
samarbeidsavtale med Trondheim kommune
som har arbeidsgiveransvaret og bistår med
nødvendig kontorlokaler og kontorhold.
Sekretariat har kontor i tilknytning til Trondheim
kommune. Trondheim bydrift, veg, idrett, park
og skog. Friluftsrådet har kontor i Tempevegen
22 i Trondheim. Daglig leder i 2008 har vært
Knut Erling Flataker.

Trondheimsregionens Friluftsrådet
Fra venstre: Bernt Ole Ravlum, Kristina Sliwa, Brit
Vinje og Ottar Michelsen. Innfelt fv. Kristen Mo, Frode
Støre Bergren og Gunn I. Stokke.

3. Sikring
Strandsoneplan for Trondheimsregionen
Strandsoneneplanen for Trondheimsregionen er del av fylkesdelplan ”Ny giv”. Friluftsrådet har
bedt om at Sør-Trøndelag fylkeskommune utarbeider handlingsplan og plan for gjennomgøring av
tiltak. Spesielt er det viktig med gjennomføring av plan for sikring av arealer i strandsonen.
Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen og plan for forvaltning av vann og vassdrag i
regionen var aktuelle saker i 2008.
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Midtsandtangen i Malvik
Midtsandtangen friluftslivsområde er sikret som statlig friluftsområde. Reguleringsplan for området
er vedtatt og området er ryddet. Det er gjennomført en begrenset landskapsarkitektkonkuransse
om utforming av området. Midtsandtangen friluftslivsområde skal opparbeides som pilotprosjekt for
universell utforming av offentlig sikrede friluftslivsområder. Målet er å få fram de beste løsningene
for strandperlen Midtsandtangen som et nytt, regionalt attraktivt friluftslivsområde. I fokus står
samtidig naturtilpasset tilrettelegging, aktivitets- og opplevelsesvariasjon og et bredt brukspotensial
for alle gjennom hele året. Direktoratet for naturforvaltning har en etablert rådgivingsgruppe med
representanter fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Malvik kommune, Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Norges Handicapforbund/brukerutvalget i Malvik kommune og
Trondheimsregionens Friluftsråd som bistår i arbeidet med tilrettelegging og utforming av området.
Friluftslivsområdet er offisielt åpnet for bruk og er nå under opparbeidelse i henhold til vedtatte
planer.
Øysand i Melhus
Øysand er en svært viktig badestrand i Trondheimsregionen både på grunn av sin størrelse,
beliggenhet, de naturgitte forhold og nærheten til naturvernområdene i Gaulosen. Området er
viktig også som friluftsområde med rike muligheter for naturopplevelser. Reguleringsplan for
friluftslivsområdet er på plass, men området er enda ikke sikret gjennom statlig erverv. Det
foreligger tilsagn om statlig sikring.
Buvikfjæra og Ølsholmen i Skaun
Gledelig at det er inngått kjøpekontrakt om erverv av Buvikfjæra Øst.
Det arbeides med plan for opparbeidelse og sikring av områdene øst for Vigda med videreføring
av turvegen forbi boligområdene fram til strandområdet. Det har vært liten fremdrift i saken
vedrørende erverv av Ølsholmen. Skaun kommune er i dialog med DN om dette område og
kommunene må utarbeide reguleringsplan for området for å få fortgang i saken.
Østmarkneset i Trondheim
Østmarkneset, et område på ca 40 daa i tiIlknytning til Ladestien, sikret
som statlig friluftsområde ved at eiendommen ble overført til Direktoratet
for naturforvaltning fra Statsbygg. På området er det revet
bygningsmasse og område er planert. Området ble åpnet i april 2008 og
tatt i bruk som friluftslivsområdet. Det er inngått avtale med Trondheim
kommune om drift. Østmarkneset vil bli en del av friluftslivstilbudet i
strandsonen langs Ladestien.
Andre sikringssaker
Det er igangsatt et betydelig arbeid med sikring av andre områder/arealer som er viktige for
friluftslivet:
- Skaun kommune arbeider med statlig sikring og reguleringsplan for Ølsholmen
- Skaun kommune har igangsatt arbeidet med oppkjøp av en eiendom som ligge inne i
Grønneset friluftsområde ved Ånøya og sikring av denne som del av friluftsområdet.
- Trondheim kommune arbeider videre med intensjonene i sin sikringspakke for 14 lokale og 11
regional friluftsområder. Staten har gitt tilsagn om medvirkning til gjennomføring av planlagte
saker.
- Friluftsrådet har henvendt seg til Malvik kommune med oppfordring om at kommunen
starter en prosess for sikring av Flatholman friluftsområde som statlig eid friluftsområde.
- Friluftsrådet har oppfordret Klæbu kommune til å sikre strandsonen ved Selbusjøen og
Bjørsjøen gjennom plan for 100-metersbeltet, samt å få startet opp en prosses med å sikre
områder ved Svean / Modden.
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4. Plansaker
Handlingsplaner for friluftsliv i medlemskommunene
Medlemskommunene har ved rullering av sine planer for idrett og friluftsliv gitt tilrettelegging og
fremme av friluftsliv økt oppmerksomhet i forhold til tidligere planer.
Trondheim kommune har en vedtatt Sti- og løypeplan for markaområdene, denne følges opp fra
friluftsrådets side etter hvert som rådet får saker til uttalelse.
Friluftsrådet har medvirket i planarbeidet hos kommunene på ulike vis, og uttalt seg til planene
som også ivaretar de regionale friluftsinteressene.
Regionale planer
Friluftsrådet fremmet i 2003 ønske om at Sør-Trøndelag fylkeskommune skulle utarbeide regionale
planer for anlegg og områder som representerer store inngrep og/eller som det kan være vanskelig
å lokalisere f.eks, grusuttak, skytebaner, motorsportanlegg og lignende. Dette er gjennomført og
Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen konkluderte med, etter en høring hos kommunene, at
det i regi av fylkeskommunen skulle utarbeides oversikter og behovsvurdering av større anlegg
som nevnt, dette ble gjort i 2006 og arbeidet må føre fram til forpliktende konklusjoner og
avklaringer. Saken er igjen aktuell med tanke på regionaleanlegg for eksempel for motorsport og
masseuttak, og vil være viktig i arbeidet med overordnede planer for Trondheimsregionen. Dette er
spilt inn i arbeidet med interkommunal arealplan for Trondheimsregionen. Behovet for en
”strandsoneplan” for vann og vassdrag i regionens innlandsområder er også tatt opp i gjennom
arbeidet med interkommunal arealplan.
Regionale turskiløyper - Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus og
Skaun
De regionale turskiløypene er viktige for friluftsaktiviteten vinterstid.
Regionale løyper i Trondheims østområder har vært med i et prosjekt
om ”løyper på nett” for å stimulere til større aktivitet vinterstid.

Stengsler som hindrer allmennhetens frie ferdsel
Det er ønskelig at medlemskommunene kontinuerlig registrerer eventuelle stengsler og skilt som
hindrer allmennhetens fri ferdsel og får fjernet de som er i strid med friluftslovens bestemmelser
om sjikanøse stengsel. Det samme gjelder beitegjerder i utmark som ikke lenger er i bruk og få
disse fjernet. Dette arbeidet er ikke kommet i gang.
Friluftsrådet mottar flere henvendelser og spørsmål om stengsler og hindringer i utmark og i
strandsonen, dette også oftere i forbindelse med innlandsvann og vassdrag.
Malvik kommune har under arbeid sak for å rydde opp i konkrete saker som beregnes som
skikanøse stengsler og kommunen følger opp dette. Dette følges opp med bakgrunn i
registreringsarbeidet som ble finansiert av Direktoratet for naturforvaltning og friluftsrådet.

Kommuneplaner, arealdelplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner m.m
Friluftsrådet har avgitt uttalelse i over 100 plansaker: kommuneplaner, arealdelplaner,
kommunedelplaner og reguleringsplaner m.m. i medlemskommunene som berører friluftslivets
interesser.
Forvaltningsplanen
For de statlig sikrede friluftsområdene er det utarbeidet forvaltningsplaner. Planene som er
utarbeidet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Direktoratet for naturforvaltning, vil bli grunnlag for
forvaltning og drift av områdene, og de vil danne grunnlag for tilskudd fra statsmidler.
Friluftsrådet arbeider for at det skal utarbeides forvaltningsplaner for alle regionale friluftsområder i
regionen. Dette arbeidet er igang.
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Sykkelruter
Klæbu og Selbu kommuner har, med medvirkning fra friluftsrådet, startet arbeidet med prosjektet
”Selbusjøen rundt” – en sykkelløype rundt Selbusjøen som vil bli ca. 9 mil. Det meste av runden
kan sykles, men i tre områder rundt Selbusjøen er det noe ulent terreng slik at sykkelen må
trilles/leies. Brungmarka ved kommunegrensen mellom Klæbu og Selbu, mellom Klæbu og
Dragsten og på sørsiden av Dragstsjøen. Arbeidet med opparbeiding og tilrettelegging er startet
med midler blant annet fra Trondheimsregionens friluftsråd.

5. Tilrettelegging
Vassfjellet - Trondheim, Klæbu og Melhus
Vassfjellet er et viktig høyfjellsområde for hele regionen.
Trondheimsregionens Friluftsråd medvirker aktivt til at
friluftslivsinteressene blir ivaretatt og at tiltak samordnes i
hele området.
Vassfjellet er et populært regionalt og
bynært turområdet med både rike fjell –
og markaområder.

Svean friluftspark - Klæbu
I samarbeid mellom kommunen, velforeningen, historielaget og friluftsrådet er tilrettelegging ved
Hyttfossen videreført. Svean fritidspark / Moodden er viktige områder både regionalt og i Klæbu og
i Nidelvkorridoren. Dette er områder som bør søkes sikret for fremtiden. Parkeringsplass ved
Svean er nå regulert, men ikke ferdig opparbeidet.
Homlavassdraget - Malvik
Vassdraget er vernet i samla plan for vernede vassdrag. Gjenstår å få på plass en forvaltningsplan
for Homlavassdraget. Turstien fra Storfossen til Hommelvik ryddes og utbedres årlig av Malvik
kommune.
Stavsjøen – Malvik
Grunneierne har opparbeidet tursti rundt Stavsjøen og det er satt opp ny bru i sørenden av vatnet.
En flott tursti har gjort område mer tilgjengelig. Dette er et befolkningsnært og mye brukt og viktig
turområdet i regionen. Noe etterarbeid og merking gjenstår.

6. Aktivitetstiltak
Mer uteaktivitet og læring i friluft
I 2008 er det gjennomført uteaktivitetkurs hvor vi
har hatt tilsammen 178 deltagere fra ulike
skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner
som jobber for både barn, unge og eldre. Det er
også avholdt kurs for lærlinger og et kurs for
ansatte i videregående skole.
Kursene er i all hovedsak avviklet på
Trondheimsregionens faste kurssted ”Naustet”
på Torp i Malvik kommune.
Praktiske kurs rettet inn mot voksenpersonell
som jobber med barn og unge – ”fullspekket”
med tips og ideer til uteaktiviteter.
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Kursoversikt 2008
20.05.08 Kurs lag en naturlekeplass
21.05.08 Uteaktivitetskurs for barnehageansatte
22.05.08 Kurs for SFO-ansatte og lærere
23.05.08 Kurs for Sjøskogbekken barnehage
24.09.08 Kurs lag en naturlekeplass
25.09.08 Uteaktivitetskurs for barnehageansatte
26.09.08 Kurs for lærlinger
10.10.08 Kurs for Ringvollskogen barnehage
05.11.08 Utekurs for Byåsen videregående skole

Antall deltagere
11
25
25
22
12
8
50
10
15

Barnehagekursene:
Det som har vært fokus på barnehagekursene er å skape trygghet hos den enkelte ansatte som
skal ut på tur med barna eller skal ha ansvar for utegrupper. Dette er blitt gjort ved at vi
gjennomfører kurs der læringsprinsippet er "learning by doing". Alle aktiviteter skal derfor gjøres av
den enkelte på kurset. Han/hun skal leke lekene, gjøre formingsarbeid, lete etter insekter, lage mat
på bål, etc FØR dette blir gjort med barna. På den måten skapes TRYGGHET gjennom
ERFARING og forhåpentligvis blir resultatet MOTIVASJON. I tillegg er det blitt lagt vekt på å skape
motivasjon og glede over å ta naturen i bruk som læringsarena også i barnehagen.
SFO-kursene:
Svært mange SFO-ordninger på den enkelte skole sliter med passivitet. Det blir lagt opp til fri lek. I
SFO-kursene har vi prøvd å legge vekt på at fri lek ikke skjer før barna har lært lek. Derfor har
disse kursene hatt fokus på aktiviteter og leker som er enkle å gjennomføre for de ansatte og som
ikke koster noe i kroner og øre. Det er dessuten blitt lagt vekt på å vise hvilke unike muligheter for
variert lek som naturen gir dersom vi tar den i bruk.
Lærerkursene:
Naturen gir på en særlig god måte muligheten for å sette læring i en sammenheng, spesielt innen
naturfagene. I lærerkursene har vi prøvd å vise denne muligheten gjennom å knytte aktiviteter til
fag og de mål som Kunnskapsløftet har satt. Det har derfor vært særlig hyggelig å få
tilbakemelding om at deltagerne har fått seg en "aha-opplevelse". De forsto at turen kunne bli mer
enn en tur, ja faktisk læring kombinert med tur i friluft. I kursene i 2008 har vi særlig gjort dette
innen fagene KRL, matematikk, forming og natur- og miljø. I tillegg har vi prøvd å vise den
kombinasjonen som er mulig ved f.eks å trekke disse fagene inn i kroppsøving og dermed gjøre
ting på tvers av fagene.
Lære å bygge en naturlekeplass:
Kursene om hvordan man kan lære å utvikle, bygge, vedlikeholde og bruke naturlekeplasser har
vært populære. Disse kursene har muligens tatt en del deltagere fra andre aktivitetskurs. Vi har
sett en trend til nedgang i deltagelsen på våre aktivitetskurs.
Dersom de aktivitører, pedagoger og barne og ungdomsarbeidere rundt omkring i regionen bruker
de tips og ideér som er presentert gjennom de ulike kurstilbud i undervisning og aktivitetsopplegg,
- har vi indirekte med prosjektet ”Aktivitet i friluft” nådd ut til flere tusen barn, unge og ikke minst
eldre.
Kostnadene ved kursvirksomheten har vært kr. 165.000. Dette er dekket ved tilskudd fra
Friluftsrådenes Landsforbund/Direktoratet for naturforvaltning, Fylkeskommunen, Fylkesmann,
kursavgifter og egeninnsats fra friluftsrådet.
Idepermer
Det har i år vært formidlet 40 idepermer om læring i friluft.
Idepermene er spred, foruten til skoler, SFO og barnehager, som læremateriell på lærerutdanninga
ved høyskolen i Sør-Trøndelag. Vi håper at ideene til bruk av naturen i undervisningen iht.
lærerplanen skal øke uteaktivitet blant ungdom både i skole- og fritiden.
7

Ordførerenstur 2008
”Ordførerens tur” 2008 var et ledd i markeringen av at Friluftsrådet var 30 år i 2008 og for fremme
av friluftsliv som en helsebringende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet i samsvar med
Friluftslovens formål. Trondheimsregionens Friluftsråd utfordret medlemskommunens ordførere til
å være turledere på hver sin tur, og alle stilte velvillig opp. ”Ordførerens tur” ble svært så godt
mottatt og mange deltok på alle turene, også for å bli kjent i nye turområder. Friluftsrådet takker
alle ordførerne på vegne av innbyggerne i regionen.
Friluftsdagene 2008
Det har vært god oppslutning om årets friluftsdager til tross for en del ruskevær. Til sammen har
nesten 2000 deltakere i alle aldere deltatt på friluftsdagene som har bydd på varierte
friluftsaktiviteter.
Friluftsdagene er gjennomført takket være de frivillige organisasjonene som står for
gjennomføringen, våre samarbeidspartnere: medlemskommunene, Statskog, Skogselskapet i
Trøndelag, de som har gitt oss premier og støtte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
Friluftsrådenes Landsforbund og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Utgiftene ved årets friluftsdager har vært kr. 284.712,80 som der dekket ved kr. 118.000 i tilskudd
og kr. 166.712,80 i egeninnsats.
Friluftsdagen på Grønneset
På Grønneset Friluftsområde i Skaun ble den første av 5 friluftsdager avviklet den 22. juni. Det ble
en flott ettermiddag med mye aktivitet og de vel 70 som møtte opp hadde det kjempetrivelig.
Aktivitetene var mange: ballspill, tautrekking, natursti, hesteskokasting og grilling m.m. Det var
Skaun Idrettslag og Ekornet 4H som gjennomførte arrangementet i samarbeid med friluftsrådet og
Statskog.
Friluftsdag i Klæbu
Søndag 7. september var den en flott friluftsdag for hele familien ved Klæbu bygdemuseum
Teigen ved Selbusjøen i Klæbu. Det var aktivitet på hele museumsområdet for store og små.
Det hele ble en flott dag med ca. 400 deltakere. Friluftsdagen ved Teigen bygdemuseum satser
blant annet på ulike tema hvert år, og i år hadde de en rikholdig og stor utstilling av gamle
campingkjøkken og modell traktorer av edel årgang.
Aktivitetene ble arrangert av speidergrupper, 4H, idrettslag, historielag og andre organisasjoner,
Klæbu kommune og friluftsrådet i samarbeid med Statskog var arrangør.
Friluftsdag ved Haukvatnet i Trondheim
Det var folksomt rundt Haukvatnet under årets Høstdag, søndag 7. september. Omkring 1000
deltagere gikk rundt vatnet sammen med ordfører Rita Ottervik i Trondheim som åpnet årets
Høstdag. Vi hadde i overkant av 700 deltagere som registrerete seg. Ordføreren benyttet også
dagen til å foreta offisiell åpning av de nye tilrettelagte anleggene for funksjonshemmede ved
Haukvatnet, med brygger og båtopptrekk. Dette ble avsluttet med at ordføreren tok en båttur utifra
det nye båtopptrekket sammen med en av brukerne til disse anleggene.
Rundt Haukvatnet var det varierte aktiviteter og entusiastiske deltakere: hesteskokasting,
bueskuting, badminton, naturspørsmål, skyting, sportsfiske, kajakk og kanoturer, pinneprød på
bål, mat på mål med oppskrifter, informasjon om Friluftsloven, om Statskog og deres hytter og
Skogselskapet som delte ut planter, gratis turkart, visning og utprøving av aktivitetsutstyr for
funksjonshemmede m.m.. Rundt Hauken-hytta var det fin stemning med trekkspillmusikk av Jan
Borseth og musikk av TrønderBraZZ, samt utdeling av premier og pins til alle.
En kjempeflott dag ble det!
Arrangører var friluftsrådet, Sør-Trøndelag Idrettskrets avd. integrering, Trondheim bydrift og
Forum for natur og friluftsliv i samarbeid med Trondheim Jeger og Fiskeforening, Trondheim Jakt
og Fiskeadministrasjon, Skogselskapet i Trøndelag, Statskog, Tilrettelagt Fritid og mosjons- og
bedriftsidretten i Trondheim.
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Høstdag i Vassfjellet
Et strålende høstvær dannet ramma for Høstdag i Vassfjellet når den ble arrangert for 12. gang på
søndag 7 september. Ca. 300 mennesker var inne og skrev seg inn i hytteboka, men mange holdt
seg utedørs og tok del i de mange aktivitene der.
De som hadde tatt turen opp til Vassfjellhytta hadde en fin dag i Vassfjellet og vertskapet i
Vassfjellhytta hadde full hyre med å steke vafler, sveler og koke kaffe.
Statskog og Skogselskapet i Trøndelag aktiviserte deltakerne med spørrekonkurranse. Arrangører
var Melhus I.L.Trim i samarbeid med Statskog, Skogselskapet i Trøndelag og
Trondheimsregionens friluftsråd.
Turkart
Det er ikke utarbeidet nye turkart i 2008, men arbeidet med tur-/ motiveringskart
for Flåmarka i Melhus kommune er oppstartet.
Eksistrende motiveringskart i ” På tur i ” kartserien er utgitt for Nordmarka i
Klæbu kommune, Brungmarka i Klæbu kommune, Strindmarka i Trondheim
kommune, Malvikmarka, Vassfjellet, for Nidelva og turplanleggingskart for
Trondheimsregionen. I tillegg finnes tur kart for Ladestien og friluftskart for
Skaun kommune som friluftsrådet har bidratt til.
Friluftsrådet arbeider for alle medlemskommuner skal utgi nye eller revidere sine
turkart, samt at det er målsetting i å få utarbeidet turplanleggingskart for
Trondheim bymark og Iladalen.
Dugnad på Munkholmen
Den årlige dugnaden på Munkholmen ble avviklet 19 mai.
Det ble en trivelig kveldstund. Regnet sluttet i tide så det
ble en fin kveld for de 34 som hadde tatt turen. Det ble
raket løv og gress, ryddet, kostet gangveier og luket
blomsterbed. Og strendene ble ble ryddet for skrot og
stein. Trondheim bydrift og Trondheimsregionens
friluftsråd står for denne tradisjonsrike dugnaden sammen
med en Lions Club i Trondheim, Tripps Båtservice, Nova
kurs- og konferansesenter, Munkholmens venner og
andre. En stor takk til alle som bidro !
Dagens Løype
Som et ledd i friluftsrådets arbeid for å fremme friluftslivaktivitet støtter rådet Trondhjems Skiklub’s
arbeide med Dagens løype. I 2008 ble det gjennomført 15 arrangement med Dagens Løype.
Friluftsrådet støttet hver arrangør med kr. 500,-.

7. Informasjon
Informasjon om mulighetene for friluftsliv i regionen, friluftslivets betydning og bedre friluftskultur
skjer ved distribusjon av turplanleggingskart, informasjonsark, internett, e-post m.m. og ved
kontakt med publikum pr. telefon eller e-post. Vi opplever stadig flere henvendelse pr. e-post om
turkart og informasjon om turområdene.
Turkartene Det er delt ut ca. 25.000 eksemplarer av de forskjellige turplanleggingskartene
friluftsrådet har.
”Friluftsinformasjon” med informasjon om friluftsliv i regionen ble utgitt med
4 utgaver. Den distribueres som e-post og legges ut på nettsidene.
Mediene. Med glede noteres at mye av det stoffet friluftsrådet har sendt ut til presse og radio er
blitt brukt. Det har spesielt vært god mediedekning av de sakene vi har arbeidet med som går på
kampen om arealene.
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Internett . På http:// www.friluftsrad.no/trondheimsregionen er det informasjon om
Trondheimsregionens Friluftsråd, friluftsområder i regionen og aktivitetstiltak, nyheter og aktuelle
saker for friluftssektoren med lenke til informasjon om 30 badeplasser i regionen som ligger
informasjonsbasen www.inatur.no
Rapportene viser ca. 170.000 besøk på nettsidene i 2008.
Vi har informert om friluftsliv i regionen på møter hos Rotary og Lions i Cluber i Malvik, samt i flere
debattmøter i ulike fora.

8. Møtevirksomhet
Fellesmøte med
Fylkesutvalget/fylkesfriluftsnemnda
Fylkesutvalget/fylkesfriluftsnemnda i SørTrøndelag fylkeskommune og
Trondheimsregionens Friluftsråd holdt sitt årlige
fellesmøte og befaring i Klæbu
1. juli. Itilegg til felles møte og befraing, var dette
også ”fylkesordførerens” tur som gikk inn i
markeringen av friluftsrådets 30 års jubileum.
Tema på befaringen som gikk til Gjellan/Trøåsen
øst for Hallsetheim i Klæbu var utfordringer
knyttet til større utbyggingsprosjeketer.
Varaordfører Petter Hosen var turleder og
orienterte om kommunens planer. I løpet av de
neste 20 årene planlegges det inntil 2000 nye
boliger i dette utmarksområde som i dag er
beitemark, jakt- og fisketerreng og utfartsområde
for innbyggerne, skoler og barnehager. Leder av
friluftsrådet Brit Vinje tok opp med fylkesutvalget
utfordringer friluftsrådet og regionen står ovenfor
i tida fremover. Etablering av flere friluftsråd i
fylket var blant temaene som ble drøftet.
Fungerende fylkesordsfører Arne Braut var
optimistisk på vegne av friluftslivet, og tror på
større oppmerksomhet i tiden fremover.
Jubileumsseminar – Trondheimsregionens friluftsråd 30 år
i 2008.
Trondheimsregionens friluftråd rundet 30 år i sin nåværende
form 23. Februar 2008. Dette ble markert med en
jubileumskonferanse 20. November 2008 og samlet i overkant
av 70 deltakere. Tema Friluftsliv gjennom 30 år – en oppgave
for det offentlige også ?, samlet mange gode innledere som
satte fokus på friluftsliv og helse, med friluftsliv som et stort
helsepotensiale, friluftsliv i skolen, det offentliges ansvar for
frliuftslivet og friluftsliv og innvandrere.
Arrangører var Friluftsrådet sammen med Sør-Trøndelag
fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Friluftskonferansen 2008
Friluftskonferansen 2008 ble arrangert av Normøre og
Romsdal friluftsråd ilag med Friluftsrådenes Landsforbund.
Konferansen ble arrangert i Håholmen 5. – 7. Juni.
Fra Trondheimsregionens Friluftsråd deltok Kristen Mo, Bernt
Ole Ravlum, Kristina Sliwa, Gunn I. Stokke, og Knut Erling
Flataker.
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Fra venstre: Statssekretær i Miljøverndepartementet
Heidi Sørensen, leder i friluftsrådet Brit Vinje og
fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
FLs årsmøtet ble avviklet på Hustadvika gjestegård i Fræna
kommune 7. juni.
Kristen Mo, Kristina Sliwa, Bernt Ole Ravlum og Gunn I.
Stokke var Trondheimsregionens Friluftsråd’s representanter.
Arbeidsprogramet, hvor sikring og drift av nye friluftsområder
var et av mange viktige tema som ble debattert og som blir et
av hovedarbeidsområdene det skal arbeides med i kommende
periode. Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et
samarbeidsorgan og felles talerør for de interkommunale
friluftsrådene. Hovedmålet er økt friluftsaktivitet gjennom
sikring av arealer til friluftsformål, tilrettelegging og forvaltning
av friluftsområder, informasjon, opplærings- og aktivitetstiltak
og uttalelser i saker som berører friluftsliv.
Samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Friluftsrådet har god kontakt og godt samarbeid med
miljøvernavdelingen hos fylkesmannen.
Samarbeidsavtalen med Sør-Trøndelag fylkeskommune
Samarbeidsavtalen mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og
Trondheimsregionens Friluftsråd har fungeret godt. Det er
gode samarbeidsrutiner med utveksling av kopier av uttalelser
og annen informasjon vedrørende friluftsliv i regionen.
Friluftsrådet foreslår prioritering av og fordeler økonomisk
støtte fra fylkeskommunen til aktuelle friluftstiltak i regionen.
Forum for natur og friluftsliv i Sør-Trøndelag
Friluftsrådet deltar som observatør i Forum for natur og
friluftsliv i Sør-Trøndelag (FNF Sør-Trøndelag). Forumet er et
fellesorgan for medlemsorganisasjonene i Friluftslivets
fellesorganisasjon, Samarbeidsrådet for naturvernsaker og
Friluftsrådenes Landsforbund på fylkesnivå. Flere
organisasjoner har gitt felles om uttalelser i aktuelle
friluftssaker.
Friluftsrådet og FNF Sør-Trøndelag utveksler informasjon og
samarbeider om friluftsarrangement.
Friluftsliv for funksjonshemmede
Friluftsrådet og Norges handikapforbund Trøndelag har
kartlagt sikrede friluftsområder i Trøndelag for tilgjennelighet
for funskjonshemede.
Denne kartlegginen viser at det er behov for opprusting av
områdene slik at tilgjengeligheten blir bedre, og at dette nok
gjelder de fleste friluftsområdene.

Deltakelse på konferanser, seminar og møter
Friluftsrådet har deltatt på følgende konferanser og møter:

-
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Konferanse for ansatte i friluftsråd, Ryfylke
Samling for daglig ledere i friluftsråd, Sandvika
Dagskonferanser i Vannregion Trøndelag, Trondheim
Samarbeidsutvalget i Trondheimsregionen, interkommunal arealplan
Seminar Forum for friluftsliv i skolen, Trondheim
Møte Læring i friluft, Sandvika

-

Strandsonekonferanse Midt-Norge, Ørlandet
Sikringsseminar, Jæren
Høringsmøte fylkesplan idrett og friluftsplan, Sør-Trøndelag fylkeskommune

9. Økonomi
Trondheimsregionens Friluftsråd har hatt en omsetning på kr. 2.149.268,- i 2008 jfr. sammenstilling
regnskap og budsjett i vedlegg 2.
Medlemskontingenten har i 2008 vært kr. 4,50 pr. innbygger i medlemskommunene, til sammen kr.
917.640,-.
Trondheimsregionens Friluftsråd har mottatt kr. 250.000 i tilskudd til administrasjon og drift fra
Miljøverndepartementet via Friluftsrådenes Landsforbund (FL). For å få administrasjonsstøtte
forutsettes det egenfinansiering ved faste tilskudd eller medlemskontingent.
Friluftsrådet mottar driftstøtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, men mener imidlertid at
fylkeskommunens medvirkning til friluftslivssektoren i regionen bør økes betydelig i årene
framover.
Med medlemskontingenten og økte tilskudd fra fylkeskommunen vil friluftsrådet og
medlemskommunene være bedre rustet til ivaretak oppgavene med sikring og tilrettelegging av
flere viktige regionale friluftsområder i kommende år, opprettholdelse av kvalitetene i eksisterende
regionale friluftsområder/-tiltak, tilrettelegging, vedlikehold og drift av de regionale
friluftsområdene/-tiltakene.
Overføringer av tilskudd fra friluftsrådet, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og fellesprosjketer/tiltak er den største kostnaden friluftsrådet hatt utenom sekretariatdriften.

Tilskudd til friluftsformål i regionen
Samlet ble det søkt om kr. 1.391.000 i tilskudd i 2008: kr. 779.000 fra statsmidler, kr. 338.000 fra
fylkeskommunen og kr. 274.000 fra friluftsrådet. Kostnadene på prosjektene/tiltakene er budsjettert
til kr. 5.290.782.
Søknadene om støtte er fra kommunenes side tilpasset de signaler som er gitt i det kommunale
budsjettarbeid og ut fra informasjon om hvor mye midler som er til fordeling i de forskjellige
tilskuddsordningene. Det er behov for større midler til friluftstiltak både i kommunene og de
forskjellige tilskuddsordningene. Friluftsrådet arbeider for økte fylkeskommunale tilskudd til
regionale friluftsformål og for økte tilskudd fra staten gjennom Friluftsrådenes Landsforbund.
Trondheimsregionens Friluftsråd har ved tildeling av støtte lagt vekt på prinsippene og vedtak i
Arbeidsplan 2008 og ”Handlingsplan for friluftsliv i Trondheimsregionen”. Friluftsrådet følger opp
prosjekter og tiltak som får støtte, og sender felles rapport til fylkeskommune og fylkesmannen.
Trondheimsregionens Friluftsråd har fordelte kr. 260.500 til friluftsformål og fellestiltak i
medlemskommunene i 2008.
Klæbu kommune: Svean friluftspark, drift/vedlikehold kr. 10.000, preparering turskiløyper/leie og
brøyting parkeringsplasser kr. 20.000.
Malvik kommune: drift og vedlikehold Vikhammerløkka kr. 10.000, drift Flatholman kr. 8.000,
Hønstad p-plass kr. 5000, toalett Stavsjøen kr.5000, Homlastien kr. 3000 og preparering av
turskiløyper kr. 10.000.
Melhus kommune: Langmyra, oppkjøring turskiløype og leie p-plass kr. 5.000, preparering av
Turskiløyper kr. 10.000, regional turskiløype Løvsethaugen-Vassfjellhytta (Melhus IL Trim) kr.
10.000, utfartparkeringplass Løvsethaugen kr.3.000, utfartsparkeringsplass Sæterdalen kr. 3.000
Skaun kommune: Grønneset Friluftsområde drift kr. 20.000, preparering turskiløyper kr. 10.000,
utfartsparkeringsplasser kr. 5.000, drift Buvikfjæra kr.10.000.
Trondheim kommune: Munkholmen friluftsområde - drift og vedlikehold kr. 20.000, Ladestien - drift
og vedlikehold kr. 20.000, preparering turskiløyper kr. 20.000
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Fellesprosjekter: Høstdag ved Haukvatnet kr. 10.000, Høstdag i Vassfjellet kr. 5.000, Friluftsdag
ved Stavsjøen kr. 5.000, Friluftsdag ved Grønneset kr. 5.000, Famliefriluftsdag i Klæbu kr. 5.000,
Dagens Løype kr. 7.500, turkart for Bymarka i Trondheim kommune kr. 5.000, Læring i friluft
kr.10.000.
Tilskudd fra fylkeskommunen
Trondheimsregionens friluftsråd har i 2008 fått bevilget kr. 180.500 til tilskudd til friluftsformål fra
Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Tilskuddet bidrar til å sikre arealer, tilrettelegging og stimulering til friluftsliv.
Drift/vedlikehold Ladestien - Trondheim kommune
Drift/vedlikehold Vikhammerløkka - Malvik kommune
Drift/vedlikehold Grønneset friluftsområde, Skaun
Drift/vedlikehold Munkholmen Friluftsområde, Trondheim
Drift og vedlikehold Svean Friluftspark - Klæbu kommune
Drift av Midtsandtangen friluftsområde - Malvik
kommune/Friluftsrådet
Langmyra, Vassfjellet leie P-plass og løypetrase - Melhus kommune
Drift/vedlikehold Buvikfjæra - Skaun kommune
Turkart Bymarka Trondheim kommune
Høstdag ved Haukvatnet sept. 2007
Drift av Flatholman friluftsområde - Malvik kommune
Melhus IL Trim, Tusti/-skiløype Løvset-Vassfjellhytta
Drift/vedlikehold Stasjonsfjæra, Malvik kommune
Mer uteaktivitet og læring - praktiske idesamlinger for ansatte
i barnehager, SFO og skoler
Gjennomføring av ordførerenes tur i Trondheimsregionen
Preparering ca. 250 km turskiløyper Trondheim
Preparering skiløypenettet i Skaun - Skaun kommune
Preparering skiløypenettet i Klæbu /utfartsp-plasser - Klæbu
kommune
Preparering skiløypenettet i Melhus - Melhus kommune
Preparering skiløypenettet i Malvikmarka - Malvik kommune
Drift av Hønstad p-plass - Malvik kommune
Leie grunn/drift toalett ved Stavsjøen - Malvik kommune
Brøyting av adkomstveg og p-plass Løvsethaugen - Melhus
kommune
Leie/drift/brøyting p-plass Sæterdalen - Melhus kommune
Brøyting p-plass Kvål - Melhus kommune
Homlastien, Malvik - rydding kratt/skog
Drift/vedlikehold Sekkhulet p-plass - Malvik kommune
Driftstilskudd utfartsp-plasser/skogbilveger - Skaun kommune
Drift av Jervskogen p-plass - Malvik kommune
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Tilskudd fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bevilget kr. 320.000 i tilskudd til friluftstiltak i sikrede friluftsområder i
Trondheimsregionen. Det var søkt om kr. 470.000 i tilskudd. Budsjetterte kostnader for disse områdene er
på kr. 1.968.850. Tilskuddet ble fordelt til:
Drift og vedlikehold Grønneset friluftsområder - Skaun kommune
40 000
Oppføring av gapahuk på Grønnneset
100 000
Drift og vedlikehold Ladestien og frilftsområdene langs stien
60 000
som dels er sikret ved stalige midler - Trondheim kommune
Drift og vedlikehold Vikhammerløkka friluftsområde som er sikret
30 000
ved offentlig midler - Malvik kommune
Drift og vedlikehold friluftsområdene på Munkholmen 40 000
Trondheim kommune
Drift og vedlikehold Østmatknesset i Trondheim kommune
30 000
Drift og vedlikehold av sikrets friluftsområde i Buvikfjæra
20 000
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Til motivering/stimuleringstiltak bevilget fylkesmannen kr. 90.000 til Friluftsdagene, ordførerens tur
og lærining i friluft i 2008, tilskuddet ble fordelt til:
Friluftsdagene i medlemskommunene med kr. 65.000,- og kr. 25.000,- til Læring i friluft og
ordførernes tur.
Tilskudd fra Friluftsrådenes Landsforbund
Fra Friluftsrådenes Landsforbund har vi fått kr. 55.000 i tilskudd til ”Læring i friluft” og kr. 90.000
til avvikling av Friluftsdagene, ordførernestur og sommer-/vinter Malvik 2008.

Andre tilskudd
Fra Spillemidlene har friluftsrådet fått tilskudd med kr. 86.000 til turkartene ”På tur i Brungmarka i
Klæbu kommune” og ”På tur i Vassfjellet”.

10. Arbeidsplan 2009
Arbeidsplan for 2009 baserer seg på prinsippene i Handlingsplan
for friluftsliv i Trondheimsregionen 2003-2010 og friluftsrådets
”Handlingsprogram for strandsonen”.
Visjonen for friluftsliv i Trondheimsregionen er FRILUFTSLIV
FOR ALLE og målsettingen er at ”Alle skal i sin hverdag ha gode
muligheter til å drive friluftsliv som en helse- og trivselskapende,
naturvennlig fritidsaktivitet.”
I arbeidsplanen for 2009 vektlegges arbeidet med sikring av
friluftsområder gjennom sikring som statlige friluftsområder og
kommunenes arealplaner og reguleringsplaner. Kurs- og
idesamlinger for pedagogisk personell videreføres og det legges
opp til friluftdager og ordførerturer i alle medlemskommunene.
Nye turkart skal stimulere flere til å gå ut på tur.
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Vedlegg 1

Omtale av en del saker
Trondheimsregionens Friluftsråd har behandlet i 2008
HJERTEPROMENADEN, HØRING FORPROSJEKT – Trondheim kommune .
Trondheimsregionens friluftsråd er i prinsippet enig i at en promenade vil være en berikelse
for Trondheim. Hjertepromenaden vil føre til bedre tilrettelagte muligheter for befolkningen
til å kunne utøve bynær rekreasjon og vil i seg selv være et aktivitetsfremmende tiltak.
Hjertepromenaden vil også være et godt grunnlag for ulike turer og aktiviteter i bykjernens nære
områder og som adkomståre til omliggende tur-/rekreasjonsområder.
Det bør i prosjektet vurderes om ikke naturlige tilstøtende rekreasjonsområder bør innlemmes. En
videreføring / ( ny trasse ved elvebredden ) av turveinettet ved elvebredden fra Nidarø til Tempe
bør opparbeides for å gi befolkningen en bedre mulighet til å bruke også den bynære
Nidelvkorridoren og dette vil kunne gi befolkningen en flott mulighet for å ta seg helt opp til Øvre
Leirfoss langs Nidelvas bredder. Det samme gjelder også at adkomst fra Hjertepromenaden og ut
mot til Iladalen og friområdene/strandonen på Ladestien ivaretas.
Hjertepromenaden bør være sentret for å få befolkningen videre ut til de tilstøtende
rekreasjonsområdene byen har.
Det er viktig at Hjertepromenaden blir tilrettelagt for helårsbruk og at hele prosjektet blir universelt
utformet. Brukerorganisasjonene må bli tatt med i arbeidet med utforming av prosjektet.
Hjertepromenadens trasevalg gjennom Marinen bør følge eksisterende turvei og ikke anlegges
gjennom ny trasse ved elvebredden. Det er kort avstand fra eksisterende turvei og ned til elva og
grøntområdene ved Marinen bør opprettholde sin kvalitet som grøntområde helt ned til
elvebredden og ikke avskjæres av en ny turveitrasse gjennom område. En ny turvei ved
elvebredden vil redusere dagens naturpreg i området og dette er uønskelig i et ellers svært mye
brukt og ikke alt for stort friluftsområdet.
HAVSTEIN VESTRE, 96/20, HØRING GOLFANLEGG, FORSLAG TIL
REGULERINGSPLAN , Trondheim kommune.
Trondheimsregionens friluftsråd har hatt denne saken på høring med følgende bemerkninger.
Friluftsrådet viser også til tidligere uttalelser i saken og gjennom uttalelse til endring av
kommuneplans arealdel og fremtiding disponering av arealer ved Havstein gårdene.
Prinsipielt er friluftsrådet av den oppfatning at det i et ellers svært tett befolket området som rundt
Havstein Gårdene, med kirka, kirkegårder og regulerte park/friområder med tilstøtende områder
holdes ubebygde. Dette slik at disse områdene kan fremstå som en åpen ”øy” i et ellers gjenbygd
landskap. Det vil tilføre området kvaliteter som har stor betydning for befolkningens muligheter til å
praktisere nær friluftsliv og rekreasjon i sitt nærmiljø. Deler av omsøkte område har tidligere vært
park for Havstein gård og den beste bruken av dette område har vært en tilbakeføring av parken
som et areal for allmen benyttelse.
Imidlertid vil et ”golfanlegg” være å foretrekke gjennom at en ved dette vil oppnå at området holdes
som et ”åpent” området i landskapet og at annen utbygging ikke vil legge beslag på disse verdifulle
arealene. Viktig at området ikke i fremtida gjøres eksklusivt og ute stenger rekreasjonsbrukere i
området.
Friluftsrådet er derfor positiv til at det etableres en turvei i ytterkant av området og at området på
vinters tid skal kunne benyttes til skiløyper og akeaktiviteter. Turveier og skiløyper må tilknyttes
løypenettet som er i området i dag.
Det må i rekkefølgebestemmelsene legges inn at turveiene skal ferdigstilles før golfanlegget kan
tas i bruk.
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Trondheimsregionens friluftsråd mener at i området nord for Statsråds Kroghs vei og østover ikke
må gjøres andre inngrep enn det som må gjøres for å etablere 9-hulls golfbane.
Friluftsrådet mener også at servicebygg og andre tekniske bygg må lokaliseres vest for Statsråds
Kroghs vei. Det er ikke akseptabelt at servicebygg bygges i umiddelbar nærhet av ”steinbua,” som
bør bevares i de omgivelsene den i dag ligger i. Steinbua og omkringliggende arealer er i seg selv
en berikelse for nærmiljøet.
HØRING-PLANPROGRAM FOR INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR
TRONDHEIMSREGIONEN – IKAP.
Trondheimsregionens friluftsråd i møte kommer en interkommunal arealplan og er av den
oppfattning at dette er veien å gå for å møte stadig større utfordringer som må løses regionalt.
Viktig for en region at arealbruken vurderes interkommunalt og helhetlig.
En ens og felles forståelse for arealdisponeringen fremover i Trondheimsregionen, vil handle om
hvordan hele regionen vil lykkes. Det innebærer både transportløsninger, næringsetableringer og
boligmønster, noe som igjen har stor betydning for utvikling og ivaretakelse av nye og eksisterende
friluftsområder og områder for større idrettrettanlegg.
IKAP skal bl.a. trekke opp linjene for en fremtidsrettet bolig - / næringsareal politikk som kan bidra
til en mer effektiv sosial og teknisk infrastruktur, hvor retningslinjene om areal- og transport blir
ivaretatt. Dette vil klart føre til et stort behov for å konkretisere og ivareta de viktige
friluftsområdene i regionen både på kort og lang sikt. Dette må synliggjøres med at det i alle
kommunene blir en klar oppfattning av at det må settes forpliktende markagrenser for å sikre
friluftsområder på langsikt.
Spørsmålet om juridisk status på plan er i den sammenheng interessant. IKAP som en juridisk
bindende fylkesdelplan vil muligens kunne blitt mer forpliktende ovenfor kommunene og ført til en
større enhetlig arealutvikling i regionen, enn hva tilfelle kan bli med en status som en forpliktende
forutsetning for videre utvikling.
PLANPROGRAM FOR INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN.
Trondheimsregionens friluftsråd imøtekommer en interkommunal arealplan og er av den
oppfattning at dette er veien å gå for å møte stadig større utfordringer som må løses regionalt.
Viktig for regionen at arealbruken vurderes interkommunalt og helhetlig.
En ens og felles forståelse for arealdisponeringen fremover i Trondheimsregionen, vil handle om
hvordan hele regionen vil lykkes. Det innebærer både transportløsninger, næringsetableringer og
boligmønster, noe som igjen har stor betydning for utvikling og ivaretakelse av nye og eksisterende
friluftsområder og områder for større idrettrettanlegg.
Større regionale friluftsområder og idrettanlegg må i sterke grad berøres i IKAP. Ofte vil etterspurte
muligheter til rekreasjons - / friluftsarealer og fremtidige næringsarealer konkurrere om og i de
samme arealer. Raske og kortsiktige beslutninger vil i en del tilfeller bli tatt på bekostning av
fremtidens friluftsarealer, arealer som vil være sterkt etterspurt i årene fremover og som vil kunne
gi regionen et positivt omdømme med hensyn til bosetting og næringsetableringer.
Det må tas høyde for at et av regionens fortrinn, bør være et tilbud om nære og attraktive
friluftsområder, noe som også må brukes ved innsalg av næringsarealer i regionen. En region med
en attraktiv næringsarealpolitikk må ha et tilbud om et attraktivt boligmønster med rike muligheter
til fritidstilbud og nære friluftsområder. Dette gir regionen en befolkning med høy livskvalitet.
IKAP skal bl.a. trekke opp linjene for en fremtidsrettet bolig - / næringsareal politikk som kan bidra
til en mer effektiv sosial og teknisk infrastruktur, hvor retningslinjene om areal- og transport blir
ivaretatt. Dette vil føre til et stort behov for å konkretisere og ivareta de viktige friluftsområdene i
regionen både på kort og lang sikt. Dette må synliggjøres med at det i alle kommunene blir en klar
oppfattning av at det må settes forpliktende markagrenser for å sikre friluftsområder på langsikt.
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En interkommunal arealplan må følge opp regjeringas mål om å sikre attraktive og viktige
friområder/rekreasjonsområder i byer og tettsteder.
IKAP må synliggjøre behovet og viktigheten av at det gjøres beviste valg ved omdisponering av
areal. I mange sammenhenger fører omdisponering av lett tilgjengelig areal til tap av biologisk
mangfold og nære rekreasjons-/ friluftsområder.
I St.m. nr. 26 ( 2006-2007) om Regjeringas miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, står bevaring av
kulturminner, biologisk mangfold, viktige landskap/kulturlandskap og friluftsområder sentralt.
Spørsmålet om juridisk status på IKAP er interessant. IKAP som en juridisk bindende fylkesdelplan
vil muligens kunne blitt mer forpliktende ovenfor kommunene og ført til en større enhetlig
arealutvikling i regionen, enn hva tilfelle kan bli med en status som en forpliktende forutsetning for
videre utvikling.Plan for støyende og arealkrevende aktiviteter i Trondheimsregionen og
Stransoneplan for Trondheimsregionen bør tas inn i IKAP som underlags dokument, eller inkludert
i IKAP.
Strandsoneplan for Trondheimsregionen, som en del av fylkesdelplan Ny Giv, er førende for
arealbruken. Flere av planens arealintensjoner gjenstår og må søkes gjennomført.
Gjennom det store nasjonale fokus på å ivareta strandsonen som har vært de senere årene, har
dette muligens resultert i å bevisstgjøre en del tiltakshavere. Selv om det idag fremdeles, i alt for
stor grad, gis dispensasjoner til etableringer i sjønære områder.
Muligens av denne årsak, har friluftsrådet sett en utvikling hvor en del av presset på sjønære
områder er flyttet fra sjøen og til innlandsvann og vassdrag. For å på et tidlig stadium komme inn
med en god forvaltning av disse områdene, burde det ha vært igangsatt arbeid med en
”Strandsoneplan”, en ”Innlandsplan” for vann og vassdrag for Trondheimsregionens
innlandsområder. Konsekvensutredninger må ligge i bunn ved valg av større arealer til ulike
utbyggings formål.
REVIDERING AV PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FRIOMRÅDER 2009-2016 MED
HANDLINGSPROGRAM 2009-2012 TRONDHEIM KOMMUNE.
Trondheimsregionens friluftsråd tilrår at planen gis navnet ”Plan for naturopplevelse og fysisk
aktivitet – handlingsprogram for friluftsliv og idrett”.
Friluftsrådet vil spesielt peke på at det er viktig at tiltak for å opprettholde og forbedre
tilgjengeligheten til strandsonen, sikring av arealene i strandsonen og utarbeidelse av
skjøtselsplaner/forvaltningsplaner bør gis høy prioritet i det videre arbeid.
Grøntstrukturen til markaområdene som er omtalt under flere punkter i forslaget, deriblandt
regionale skitraseer og turstier er viktig og bør gis prioritet i det videre arbeid.
Det må i plan må tas med noe om det tilstøtende naturmiljøet i nabokommunene og viktigheten av
sammenknytting av løypenett over kommunegrensene. Nærfriluftsområder og
tilknyttningsmuligheter fra disse til de sentrale friluftsområdene må ivaretas i plan.
Realisering av forslaget til plan for idrett, friluftsliv og friområder vil i planperioden vil være et viktig
bidrag til fremme av friluftslivet, økt fysisk aktivitet og en bedre helse og livskvalitet for byens
innbyggere. I planen er det viktig at alle tiltak i Strandsoneplanen for Trondheimsregionen som
ligger i Trondheim tas med.
Planens hovedmål er at ”Trondheim kommune skal tilrettelegge idrettsanlegg/turstier og friområder
slik at det er attraktivt å drive med fysisk i sin egen bydel.” Og Rådmannen har valgt å 8
satsingspunkter for perioden 2009 – 2016 hvor konkrete tiltak er beskrevet.
Naturopplevelsen er den viktigste grunnen for å drive friluftsliv og å gå på tur til fots eller på ski.
Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til
ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at mulighetene til å utøve friluftsliv som en helsefremmende,
trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. En bærekraftig forvaltning er
derfor viktig for friluftslivet.
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Det er positivt at handlingsprogrammet et utvidet til å omfatte hele kommunen slik at vassdragene
og strandsonen blir del av det videre arbeid. Helheten er viktig. Ved revidering av plan må man
vurdere å ta med noe om det tilstøtende naturmiljøet i nabokommunene. I framtiden vil det være
naturlig å se naturmiljøet og det biologiske mangfold i et videre område enn innenfor
kommunegrensene.
I forslaget til plan er det gitt en god beskrivelse over status og utfordringer. Store ambisjoner
legges for utvikling frem i tid, og det fordrer en viktig og konkret prioritering i handlingsprogrammet.
Trondheimsregionens friluftsråd stiller også spørsmål vedrørende de økonomiske realitetene i
handlingsprogrammet. Fremtidlige intensjoner og visjoner om utbygging og tilrettelegging av tiltak
for å bedre befolkningens fysiske aktivitet og folkehelse er positivt, men dette burde vært
konkretisert i et realistisk handlingsprogram med klare økonomiske prioriteringer.
Forslagene til tiltak, og videre arbeid ivaretar også tilrettelegging for allmenhetens ferdsel,
informasjon og kunnskapsformidling på en god måte.
Å opprettholde og forbedre tilgjengeligheten til strandsonen og å samordne kommunal og
interkommunal forvaltning av strand- og sjøområdene ved å utarbeide
skjødselsplaner/forvaltningsplaner er tiltak det må arbeides videre med.
For å kunne drive friluftslivsaktivitet er adkomstmulighetene til markaområdene og strandsonen
viktig. Utfartsparkeringsplassene og kostnadene med disse bør tas inn i handlingsplanen.
Granåsen parkeringsplass som en viktig utfartsparkeringsplass må ferdigstilles i henhold til
vedtatte planen.
Et annet viktig tiltak for friluftslivet og for økt fysisk aktivitet, er preparering av turskiløypene. Her
gjør kommunen og idrettslagene et viktig arbeid som er viktig at tas inn i planen.
Det må i planens handlingsprogram legges inn den nye interkommunale regionale
ski/løypetraseen, Jervfjellet skiløype, som binder Trondheims østområder sammen. Et prosjekt
utviklet i samhandling mellom Trondheim, Malvik og Klæbu kommuner, samt Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Trondheimsregionens friluftsråd og respektive idrettslag som sokner til området.
Hovedintensjonen er å binde Trondheims østområder sammen med Malvikmarka og Nordmarka i
Klæbu kommune gjennom definerte regionale løypetraseer, spesielt for turskibruk, men også som
turtraseer sommers tid. Samtidig gjøres løypene interaktive på nett hvor brukerne til enhver tid kan
få oppdatert informasjon om føre- og løypeforhold. Dette er også fra fylkeskommunens side et
folkehelseprosjekt for å motivere befolkningen til økt fysisk aktivitet i vintermånedene.
Vintermånedene og mørketid er for svært mange den mest inaktive tiden av året.
Sammenknytning av løypenett, både for sommer og vinterbruk er viktig. Det desidert mest brukte
anlegg for å fremme fysisk aktivitet blant befolkningen er stier og turveier, deriblandt også
skiløyper. Derfor er det også viktig å prioritere anlegg i henhold til eksisterende sti- og løypeplan
for å lette presse på Trondheim bymark, gjennom å foreta tiltak i Tillermarka og Trondheims
østområder, Strindmarka og ved Jonsvatnet.
Iladalen er et viktig utfartområde og er et naturlig utgangspunkt fra sentrum og ut i bymarka. En
tilrettelegging med turtraseer for sommer og vinter bruk i Iladalen kompletterer byens
hovedutfartsårer, østover ligger Ladestien og sørover Nidelvstien. De tre hovedutfartårene fra
byens sentrum vil da være komplette. Et turkart over Iladalen ( likt Ladestien og Langs Nidelvas
bredder ) vil også komplettere for at befolkningen blir motiverte til å ta områdene i bruk til sin
rekreasjon.
En fokus på nærfriluftsområder spesielt knyttet opp imot boområdene er viktig satsingsområde,
dette treffer alle generasjoner og er av de viktigste aktivitetsområdene som gir gevinst i form av økt
livskvalitet, bedre bomiljø og en bedre folkehelse. Det er også viktig at slike områder bindes
sammen med sentrale friluftsområder gjennom grønne korridorer / tilknytningsveier/stier.
Trondheim kommune bør i sterke grad synliggjøre behovet og innsatsen for å få etablert et
regionalt motorsenter på Lånke i Stjørdal kommune. Trondheim kommune har i mange år lett etter
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egnede arealer innen egen kommune for slike aktiviteter uten å lykkes, og da er en tyngre innsats
overfor en regional løsning på Lånke berettiget.
At skolenes uteareal er medtatt i planen er viktig for å fremme økt fysisk aktivitet. Skolens
uteanlegg er arenaen hvor elevene tilbringer størst tid i løpet av dagen. Viktig både for elevenes og
ansattes hverdag og danner grunnlaget for gode miljøbeviste holdninger senere i livet.
HØRING AV BYSTYRETS ENDRINGER I KOMMUNEPLANS AREALDEL
2007 – 2018 SOM TIDLIGERE IKKE HAR LIGGET UTE TIL ETTERSYN.
Trondheimsregionens friluftsråd har følgende kommentarer til foreslåtte endringer:
Nedre Bakklandet. Det er fremtidsrettet å legge føringer for ytterligere sikring av områder til
grønnstruktur / grøntdrag i et tett befolket område som på Nedre Bakklandet, likedan er det viktig
at passasjer opprettholdes og bedres i området.
Markagrensa ved Trolla. Flytting av markagrensa, tilbake til tidligere grensesetting før 2002,
mener friluftsrådet er uheldig utifra områdets beskaffenhet med hensyn til at dette området er
fremhevet som det mest bynære området hvor marka går sammenhengende fra fjell og helt ned til
sjøen. Endringen her vil gi konsekvenser i forhold til å sikre ivaretakelse av landskapsformer,
friluftsliv og biologisk mangfold i området.
Markagrensa ved Granåsen. Friluftsrådet ser betydningen av justering av markagrensen har for
Granåsen som idrettsarena, men er skeptisk i forhold til hvilke føringer dette vil ha for utøvelsen av
friluftsliv / rekreasjon i området. Et større idrettsareal / anlegg i et tett befolket område vil kunne
virke ”privatiserende” for den øvrige befolkningen som ønsker å bruke området. Spesielt viktig er
dette i randsonene til foreslåtte ny markagrense. Det trenger ikke i seg selv være motstridende
interesser i bruken av et idrettsanlegg og omkringliggende friluftsområder til å skape aktivitet, men
ved en eventuell større utbygging av anlegg, vil dette kunne oppstå som et problem for den
allmenne bruker. Viktig at parkeringsarealene ved Granåsen opprettholdes for den allmene bruker.
Parkeringsplassen ved Granåsen som iht. til vedtak skulle vært opparbeidet i 1998 må
opparbeides som planlagt. Dette er ting friluftsrådet har tatt opp ved flere anledninger.
Rye, Byneset. Viktig at det tilrettelegges for grøntdrag som binder de ulike områdene sammen i en
helhetlig grønnstruktur når utvidelser eventuelt skal gjennomføres.
Rye skole og vest for RV 707. Viktig ved en grensejustering i disse områdene at det
opprettholdes og legges til rette for sammenhengende grøntdrag i området som binder
skole/boligområder sammen med sjøen.
Havstein, deler av areal. Friluftsrådet mener alt.2, området som fremtidig grønnstruktur er den
beste løsningen. Det er viktig i et tett befolket området at Havstein Gårdene, kirka, kirkegårder og
regulerte park/friområder med tilstøtende områder holdes ubebygde, slik at disse områdene kan
fremstå som en åpen ”øy” i et ellers gjenbygd landskap. Det vil tilføre området kvaliteter som har
stor betydning for befolkningens muligheter til å praktisere nær friluftsliv og rekreasjon i sitt
nærmiljø. Omtalte området har tidligere vært park for Havstein gård og den beste bruken av dette
område har vært en tilbakeføring av parken som et areal for allmen benyttelse.
REGULERINGSPLAN FOR LIAN OG KYSTADMARKA.
Trondheimsregionens friluftsråd er svært bekymret for videre etableringer innenfor markagrensen i
Trondheim bymark. Reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka må konkludere med en varig
løsning med et klart formål å sikre marka og friluftsinteressene for kommende generasjoner.
Friluftsrådet er skeptiske til adkomst og transport utfordringene som etter all sannsynlighet vil
oppstå med økt bosetting og trafikk som følge av dette i området. Det vil være problematisk og
konfliktskapende for den allmene bruker av områdene med økt trafikk belastning. En nær dobling
av boligmassen vil føre til betydelig økt trafikk.
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Lian jordene som er regulert til friluftsområde må ikke fremstå som innstengt grunnet dyr på beite.
Friluftsrådet er av den oppfattning at Lian-jordene må fremstå som innbydende for brukere av
områdene og at det er tilrettelagt slik at gjerder kan passeres. Beitedyr er ofte berikende for
friluftsbrukeren, og en god måte å skjøtte kulturlandskapet på hvis det er tilrettelagt for dette.
Skal imidlertid friluftsområder gjerdes inn av skjøtselsmessige årsaker må dette gjøres i parseller
slik at områdene har ferdselårer mellom beiteparsellene.
Vinters tid må eventuelle gjerder ved Lian legges ned eller fjernes for å kunne ta området i bruk til
skilekeaktiviteter. Skiløyper som krysser områdene ved Lian - / Solem gård må prepareres.
Gjeldende reguleringsplan for området fra 80-tallet har som mål å videre utvikle Lian området som
en attraktiv innfallsport til Trondheim bymark, viser en del sti-/løyper som ikke er realisert i dag.
Disse må tas inn i forslag til ny reguleringsplan og realiseres.
Som en konklusjon fra Trondheimsregionens friluftsråd vil vi nevne at det er viktig med en særs
restrektiv praksis med tanke på dispensasjoner og omdisponeringer i områder som er viktige for
utøvelse av dagens og fremtidens friluftsliv. Dette er områder vi i dag ikke har anledning til å skutle
bort på vegne av kommende generasjoners muligheter til å utøve fysisk aktivitet og gjennom det
den helsegevinsten dette fører med seg.

FORLENGET VARIGHET FOR MIDLERTIDIGE BARNEHAGER I TRONDHEIM
KOMMUNE.
GRANÅSEN BARNEHAGE.
Granåsen barnehage ble oppført som midlertidig barnehage i 2006 og med midlertidig godkjenning
frem til 01.08.2009. Dette til tross for sterke synspunkter fra flere hold om uheldig og
konfliktskapende plassering i Granåsen skisenter.
Trondheimsregionens friluftsråd er av den klare mening at Granåsen barnehage ikke må gis
forlenget midlertidig plassering i Granåsen skisenter etter 01.08.2009.
Dagens midlertidige barnehagepaviljon bør flyttes etter endt midlertidig driftsperiode grunnet dens
uheldige plassering, konflikt med skiløyper og utvikling av Granåsen skisenter som
flerbruksområde for ski – og friluftsaktiviteter for alle aldersgrupper.
Skal barnehagen fortsatt være lokalisert til Granåsen område, må den lokaliseres nord for
skianlegget, vest for den store parkeringsplassen slik friluftsrådet tidligere har foreslått jmf.
vedlagte skisse.
SMIDALEN BARNEHAGE
Smidalen barnehage ble oppført som midlertidig barnehage i 2006 og med midlertidig godkjenning
frem til 16.10.2009.
Trondheimsregionens friluftsråd er av den klare mening at Smidalen barnehage ikke må gis
forlenget midlertidig plassering etter 16.10.2009, det vil være i strid med allmenhetens
friluftsinteresser og hindre bruken av friluftsområdet og hindre adkomsten til Nidelvkorridoren.
Dagens plassering er til stort hinder og stenger for allmenhetens bruk av friområdet i Smidalen,
turstier og lysløype i området, samt det gamle hageanlegget ved Smidalen som er et av byens
Tusenårssteder. Adkomsten til Nidelvkorridoren gjennom Smidalen friluftområde blir også berørt
gjennom at en stor del av utfartsparkeringsplassen benyttes til midlertidig barnehage, denne må
tilbakeføres som utfartparkeringsplass etter endt driftstid.
Smidalen friluftsområde er viktig med sin beliggenhet i et tett befolket område. Det er godkjente
planer for en renovering og en oppgradering av friluftsområdet.
FRILUFTSLIV FOR ALLE I 30 ÅR – JUBIEUMSSEMINAR 20. NOVEMBER 2008
Trondheimsregionens friluftråd rundet 30 år i sin nåværende form 23. Februar 2008. Dette ble
markert med en jubileumskonferanse 20. November 2008 og samlet i overkant av 70 deltakere.
Tema Friluftsliv gjennom 30 år – en oppgave for det offentlige også ?, samlet mange gode
innledere som satte fokus på friluftsliv og helse, med friluftsliv som et stort helsepotensiale,
friluftsliv i skolen, det offentliges ansvar for frliuftslivet og friluftsliv og innvandrere.
Fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sanvik og leder av friluftsrådet Brit Vinje åpnet.
Statsekretær i Miljøverndepartementet Heidi Sørensen gikk gjennom departementets satsinger på
friluftsliv. Tema videre var friluftsliv og folkehelse, friluftsliv og skole og friluftsliv og innvandrere.
Veien videre med offentlig friluftssatsing i Sør-Trøndelag og kanskje flere friluftsråd ble også
belyst. Innledere var Roar Blom fra Nordland fylkeskommune, Lise Berith Lian og Morten Dåsnes
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Friluftsrådenes Landsforbund, Øystein Dahle styreleder i Frifo, Per Egil Mjaavatn forsker ved
NTNU, Jon P. Husby ordfører i Skaun kommune, Helene Figari sosiolog og forsker ved NINA og
Morten Wolden strategidirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune
Arrangører var Friluftsrådet sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i SørTrøndelag.
KONSESJONSSØKNAD FOR NY 66 kV LUFTLINJE MELLOM KLÆBU – GIMSE I SØRTRØNDELAG.
Den omsøkte trassen for ny 66 kV kraftledning i luft vil få en meget sterk negativ innvirkning i et
særs viktig regionalt friluftsområdet, beliggende i et av Trondheimsregionens viktigste
rekreasjonsområder, Vassfjellet. Foreslåtte trasse vil også berøre viktige regionale og nasjonale
kulturminner som Pilgrimsleia inn mot Nidaros og det vidstrakte kulturlandskapet i Gauldalen og
Melhus spesielt. Trassevalg som omsøkt fører til store, og ikke mulige konflikter, slik
konsesjonssøker påpeker ettersom det i sterk grad også berører kulturlandskapet rundt de
verneverdige Melhusgårdene og Loddgård. I disse kulturlandskapsområdene går det et rikt
turstinett, som grunneierne i området i lengre tid har hatt planer om å videreutvikle og utvide. Dette
er et arbeid som det søkes oppstart om allerede nå våren 2008.
Få områder har i dag et mer helhetlig landskapsbilde, med det rike velpleide kulturlandskapet på
begge sider av Gaula som er et vernet vassdrag. Områdene er mye brukt som
rekreasjonsområder, både av stedets og regionens innbyggere. Terrenginngrep som vil måtte skje
gjennom bygging av kraftgater, må ikke kun ses på isolert i de områdene anleggene foregår, men
en helhetlig landskapsvurdering må legges til grunn ettersom det i så sterk grad berører folks
muligheter til rekreasjon og livskvalitet gjennom arealbruken.
Den visuelle påvirkningen slike installasjoner har på befolkningen oppfattes som svært negativt på
deres livskvalitet. Uheldig og uønska arealbruk i viktige og sårbare områder, vil direkte påvirke
brukernes livskvalitet og indirekte deres folkehelse.
I konsesjonssøknadens pkt. 6.2 Friluftsliv og rekreasjon antydes det spesielt for områdene i Klæbu
og Trondheim at de er lite brukte og generelt dårlig tilrettelagte. Ved Sjøla, hvor eksisterende
kraftlinje går parallelt med ny 66kV linje, er det opparbeidet en større utfartsparkeringsplass for å
betjene den strømmen av folk som har dette området som utgangspunkt inn i det større
Vassfjellområdet.
Områdene som er foreslått som ny trasse har gjennom alle tider vært mye brukt og vil være særs
viktige regionale områder for friluftsliv og rekreasjon for fremtiden. Det er også, hvor det lar seg
gjøre, viktig å sikre til dels inngrepsfrie områder for fremtidens generasjoners bruk som frilufts - /
rekreasjonsområder. Områdets kvaliteter og bruk som friluftsområde er dokumentert gjennom flere
runder og planer. Vassfjellplan fra 1986 har dokumenterte verdier for den allmene friluft -/
rekreasjonsbruken av området.
Vassfjellområdet er Trondheimsregionens eneste virkelige høyfjellterreng ( 710 moh ) og ligger
sentralt i regionen
Det bør i denne saken ikke gies forhåndstiltredelse for byggestart, da konsekvensene av tiltaket er
sterkt konfliktskapende og ødeleggende i det området som er foreslått som aktuell trasse.
Dette vil skape varige sår og ikkereversible inngrep i det sårbare kulturlandskapet, og saken bør
ferdigbehandles før noen som helst byggestart foretas.
Ny alternativ trasseføring som bør velges for fremføring av den foreslåtte 66kV kraftlinjen , er å
følge trassen til eksisterende 300kV ( 420 kV ) og koble seg inn mot Gimse transformatorstasjon
fra nord på vestsiden av Gaula. ( se vedlagte kart. ) Dette er en løsning som alle burde være godt
tjent med, uansett hvem som er linje eier og at det muligens vil være ulike krav til høyde og stolpe
tetthet på de ulike linjene. En ny linje føring som nevnt ovenfor vil føre til mindre konflikter med det
allmene friluftsliv og folks rekreasjonsarealer.
Friluftsrådet fattet i denne saken et prinsippvedtak om at denne og fremtidige kraftlinjer må legges i
jord for å unngå inngrep i friluftsområder.
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STRANDSONEN VED ÅNØYA MÅ SIKRES MOT NEDBYGGING
Det er kommet flere søknader om dispensasjon fra byggeforbudet i 100 metersbeltet ved Ånøya i
Melhus og Skaun kommuner. Det er ønsker å bygge boliger og næringsbygg. Friluftsrådet mener
at disse søknadene ikke bør imøtekommes. En eventuell omdisponering av områder avsatt til
landbruk, natur og friluftsliv i strandsonen til bolig og næringsformål er en så stor endring av
arealformål at det bør behandles ved revisjon av kommuneplanens arealdel.
Området er mye brukt, og det har mange gode og viktige kvaliteter for utøvelse av friluftsliv.
Landskapet og landskapsbildet er en av disse kvalitetene.
PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN MELHUS KOMMUNE ( MELHUS 2020 )
Friluftsrådet vil peke på momenter som angår friluftslivet, kommunens grønstruktur og mulighetene
som gis gjennom planprogrammet til å i møtekomme den sterke befolkningsveksten som er og
forventes i hele Trondheimsregionen og også i Melhus kommune.
Viktig at i det forberedende arbeidet til revidering av kommuneplan tas høyde for at
befolkningsveksten imøtekommes med økt tilrettelegging og sikring av arealer til rekreasjonsbruk
med en langsiktig og bevist holdning til kommunens grønstruktur og rekreasjon-/friluftsområder,
inkludert turstier-/veier.
Viktig at rekreasjon for alle gjennom friluftsliv og bruken av marka får klare overordnede
prioriteringer i planprogrammet.
Kommunen må sikre tilgjengelige og attraktive grønt-/turområder i aktuelle områder i kommunen.
Ved en utbredt boligbygging, sentrums-/næringsetablering må det legges inn gjennomgående
grøntdrag, slik at både nærfriluftsområdene og markaområdene lett blir tilgjengelige for den
allmenne bruker. Spesielt viktig er dette i forbindelse med skoler og institusjoner som bør kunne
bruke marka-/friluftsområder i sin hverdag uten å måtte transporteres over lengre avstander. Dette
er viktig for barn og unge og deres oppvekst vilkår,
og for å imøtekomme den forventede veksten av eldre i kommunen. Et godt tilrettelagt tilbud,
tilpasset de eldre, vil hjelpe kommunen i positiv retning med tanke på den utfordring veksten av
eldre medfører for kommunen.
Vassfjellet må i planarbeidet sikres fortsatt status som et viktig regionalt rekreasjons-/
friluftsområdet. Dette området må holdes inngrepsfritt, ha en svært høy terskel mot vegbygging,
kraftgater, fritidsbebyggelse og motorferdsel m.v. Melhus kommune bør også sette klare
markagrenser opp mot sine utfartområder, spesielt ved Vassfjellet.
Vedrørende vann og vassdrag. Melhus kommune bør benytte muligheten gjennom revidering av
kommuneplan, til å legge føringer for bruken av arealer ved og rundt vann og vassdrag i
kommunen. Med det store fokus som har vært på strandsoneproblematikk de senere år, har
friluftsrådet sett en trend til at presset på de sjønære områdene er flyttet fra sjø og til innlands vann
og vassdrag. Dette bør kommunen ta inn i sitt planarbeid og i møtekomme gjennom en egen ”plan”
for innlandsvann/vassdrag, Gaula-plan inkludert.
Melhus kommune har gjennom revidering av kommuneplan, en unik mulighet til å sette ”Visjon for
Melhus kommune” som en overordnet føring i planarbeidet for å forme fremtidens Melhus. Dette
gjennom å ivareta en god og fremtidrettet tilrettelegging for bedre folkehelse med å sikre arealer
for lek og friluftstilbud for alle.
”Melhus kommune er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig” er et flott
utgangspunkt nettopp for å nå en ønsket utvikling i kommunen.
4 VANNOMRÅDER I TRØNDELAG KLARE FOR OPPSTART
VANNREGION TRØNDELAG

På oppstartsmøte i vannregion Trøndelag 8. mars ble Gaula, Nidelva, Stjørdalselva og
Foldafjorden valgt som første vannområder. Disse områdene skal det lages forvaltningsplaner for
innen 2009. Øvrige vannområder i Trøndelag startes opp fortløpende fra og med neste år, men
rekkefølgen er ikke bestemt ennå. Mer om arbeidet i vannregion Trøndelag og myndighetens
arbeid for helhetlig vannforvaltning ligger på internett http://www.vannportalen.no. Friluftsrådet er
medaktør i det videre arbeidet i vannregion Trøndelag.
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PLANSTRATEGI – HØRINGSUTKAST TRONDHEIM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL 2009 – 2020.
Planstrategien i samfunnsdelen er et viktig planverktøy i kommuneplan for Trondheim kommune
og fastslår hvilke strategier som er de viktigste av de utfordringene bysamfunnet står ovenfor i
planperioden. Samfunnsdelen av kommuneplanen inneholder mål og strategier for utvikling av
kommunens tjenester og utvikling av bysamfunnet. Det legges i prosessen opp til god
sammenheng mellom arealdelen og samfunnsdelen i kommuneplanen.
Trondheimsregionens friluftsråd støtter intensjonene og strategiene som ligger i utkast til
kommuneplans samfunnsdel. Trondheimsregionens friluftsråd mener samfunnsdelen til
kommuneplan er et viktig plandokument for å imøtekomme fremtidens utfordringer i den retning
kommunen ønsker. Et viktig dokument for å heve blikket fra kortsiktige beslutninger til mer
langsiktige visjoner. Friluftsrådet er imidlertid av den oppfattning at en planperiode på 12 år ikke er
langsiktig nok og skulle ønske Trondheim kommune hadde et lengre perspektiv på overordnede
plandokumenter, eksempelvis ville en planperiode frem mot år 2050 vært fremtidrettet for byen.
Sitat fra planen. ”En fortsatt satsing på tilrettelegging av friluftslivet rundt Trondheim er viktig for å
opprettholde forståelsen til byens befolkning om at bærekraftig forvaltning av naturmiljøet er
nødvendig. Det vedtatte Handlingsprogrammet for naturmiljøet i Trondheim må brukes aktivt blant
annet for å møte utfordringene med å ta vare på truede arter. Planen inneholder flere strategier for
å øke Trondheims grønne vegetasjonspreg. Dette er en kvalitet i rekreasjonssammenheng, enten
man ferdes i en av Trondheims bynære grønne lunger eller i Marka.”
Friluftsliv er en miljømessig fremtidsrettet aktivitet for alle, spesielt for en by/kommune som satser
tungt på sin miljøprofil. Friluftsliv er i seg selv den beste oppdragende måten en sprer kunnskap og
forståelse om naturens mangfold på og gjennom en aktiv spredning av dette, skaper en forståelse
og ”vern” av det biologiske mangfoldet gjennom at brukerne blir glade i og vil ivareta dette
mangfoldet for fremtiden.
Kommende generasjoners oppvekstvilkår er i denne sammenheng svært viktig. Friluftsrådenes
kurs/skoleringstilbud ”Lærling i friluft” ivaretar bruken og forståelsen av uterommet på en måte som
er holdningsskapende på en positiv måte for fremtiden. Dette er ment å nå alle i barnehage og
skole og vil legge gode miljømessige føringer for kommende generasjoner uansett deres private
sosiale status.
Kommunens satsing på Fattigdomsbekjempelse bør også i stor/større grad bruke friluftsliv som et
aktivt lavterskel tilbud som kan nå de fleste. Det er mange eksempler på at friluftsliv skaper vinnere
av personer som enten kommer fra noe fattige kår eller er i vanskelige faser i livet.
Kommunens aktive bruk av rekkefølgebestemmelser i sine planer er et svært viktig verktøy i å
forme byens ønska utvikling.
Trondheim kommune er en viktig kommune/motor i prosessen med interkommunal
arealplanlegging i regi av Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen. Dette er en vesentlig
prosess for å styrke hele regionen.
Friluftsrådet viser også til Grønn Kommunedelplan 2001-2012 og er bekymret for den bit for bit
nedbygging av grønnstrukturen som skjer i noen områder. Dette er en negativ utvikling for
Trondheim og fører til kortsiktige irreversible grep for bysamfunnet.
Friluftsliv må i sterke grad synliggjøres i planstrategien og nabokommunenes tilbud
om arealer til utøvelse av rekreasjon og friluftsliv må tas inn i planen ettersom
Trondheims innbyggere i stadig større grad har behov for nabokommunens
friluftsområder. Det samme gjelder også for regionale tur-/ og skiløyper, som må tas inn
i planstrategien.
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REGULERINGSPLAN FOR GJELLAN/TRØÅSEN I KLÆBU KOMMUNE .
Trondheimsregionens friluftsråd er positiv til etablering av Gjellan/Trøåsen boligområde under
forutsetning av at området gis et noe større innslag av nærfriluftsområder og at tilnyttede
turveier/turskiløyper ivaretas.
Saken gjelder reguleringsplan for utbygging av nytt stort boligområdet i Klæbu kommune
beliggende i randsonen mellom Klæbu sentrum og utfartsområdene i Nordmarka i Klæbu.
Planområdet er ca. 900 dekar og ligger øst for Hallset-området og dyrka mark nord for dette, fra
Havdahlstien i sør til skytebanen ved Dalholt i nord. Området foreslås regulert til boliger,
kombinerte formål, friområder og trafikkområder. Det legges opp til en trinnvis utbygging av de
ulike byggeområdene. Friluftsrådet bemerket følgende selv om planutkastet innehar flere
frilufts-/naturområder og turveier som vil være viktige for området.
Ved å åpne et nytt området på denne størrelse er det en unik mulighet til å ivareta de verdier et
større boområde bør ha. Det er derfor særlig viktig at både større og mindre naturområder legges
inn i området og at dagens arrondering og vekster skånes i deler av områdene.
Det samme gjelder å etablere gjennomgående grøntkorridorer, ikke bare for bruk av beboere i de
nye feltene, men også som adkomst til marka/området fra Klæbu sentrum.
Eksisterende turveier / turskiløyper bør ivaretas slik at både de nære friluftsområdene og den
bakenforliggende Nordmarka blir knyttet til området. Det er et viktig og miljømessig riktig fortrinn
for et nytt boområde å ha turveier/skiløyper tilgjengelig i sitt nærområde.
Det er påvist flere kulturminner i området. Å kombinere opplevelsen med kulturminner, turveier og
nærfriluftslivsområder beriker området og skaper tilhørighet for nye innflyttere.
Det må legges inn som et vilkår at leikeplasser, friluftsarealer og turveier opparbeides og
ferdigstilles før innflytting i de ulike områdene. Friluftsrådet vil påpeke at adkomsten til vanntårn i
området må holdes stengt slik at allmen traffikk ikke kanaliseres inn i området. Dette er viktig for
ikke å danne nye uønska ferdselmønstre inn i området.
Friluftsrådet er også av den formening at parkeringsplasser inn i nytt boligområdet ikke må endre
dagens turmønster med at turtrafikk fra dagens Klæbu sentrum velger å kjøre gjennom området i
stedet for å benytte gjennomgående tur-/ skiløypedrag inn til marka.Ingen eksisterende turstier/veier-/skiløyper må stenges på grunn av utbygging i området.
REGULERINGSPLAN FOR MURUVIK HAVN.
Trondheimsregionens friluftsråd støtter i hovedsak planutkastet til reguleringsplan for Muruvik havn
med de vurderinger som nevnt fra friluftsrådet.
Under forutsetning av at det innreguleres en kyststi/tursti langs området og at
parkbeltet/grøntområdet mot Flatholman utvides og trekkes lengre nord mot kaianlegget.
Det må legges inn som et vilkår at en kyststi/tursti skal opparbeides og ferdigstilles før området for
øvrig kan tas i bruk.
Målsetting og intensjon i reguleringsplan fra kommunen er å utvikle Muruvik havn som et attraktivt
sted for næringsvirksomhet, samt til et knutepunkt for transport via sjø, jernbane og veg. Et
overordnet mål er å sørge for en tilfredstillende adkomst fra FV 950 og ned til havneområdet.
Planområdet omfatter havneområdet, omkringliggende sjøareal, samt vegtrasse opp til FV
950(Gamle E6). Planutkastet er i tråd med kommunedelplan for Muruvik havn. Planområdet utgjør
254 daa. Friluftsrådet har gitt forhånduttalelse i saken gjennombrev av 22.05.2007.
Når det utarbeides reguleringsplan for Muruvik havn må det tas hensyn til at området er nærmeste
nabo og grenser til Flatholman og ”Flatholm-fjæra” (fjæra mellom Flatholman og havna) som er et
viktig regionalt frilufts- og naturområde.
Friluftsrådet vil også påpeke at 100-meters belte langs sjøen er underlagt byggeforbud iht.
nasjonale føringer.
Flatholman og ”Flatholm-fjæra” representerer en svært sjelden landskapstype i
Trondheimsfjordområdet med et høyt antall strandplantesamfunn, et svært høyt artsantall av
planter og mange sjeldne plantearter. I området er det stor hekkekonsentrasjon av hettemåke,
fiskemåke og ærfugler, og det et viktig trekk- og overvintringsområde for internasjonale vannfugler.
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Området er således et svært viktig natur- og friluftsområde nasjonalt og regionalt som må vernes
mot utbygging og utfylling, og tilstøtende aktiviteter som reduserer kvaliteten på Flatholman som
friluftsområde.
Det vil være konfliktfylt å foreta utfyllinger i området, spesielt gjelder dette i området vest for
dagens industriområde, mot ”Flatholm-fjæra” og vest for kaianlegget i nord/vest, dette er områder
som under ingen omstendighet bør utfylles utifra de kvaliteter de har som natur – og
friluftsområder.
Parkbelte/grøntområde vest i planområde mot Flatholman bør vurderes utvidet, slik at det strekker
seg frem mot det kaianlegget som ligger nærmest Flatholman. Det er ønskelig med et større
friluftsområdet som en buffer mot Flatholman i dette området. Det ene kaianlegget mot nord som
ligger nærmest Flatholman bør ses på som mulig gjestehavn for småbåter, det er manglende
anløpsmuligheter for småbåter i denne delen av Trondheimsfjorden.
Det må reguleres inn en tursti i parkbelte som går langs hele område, det er et overordnet mål at
en kyststi / tursti skal gå sammenhengende langs fjorden i Trondheimsregionen jmf.
Strandsoneplan for Trondheimsregionen. Parkbeltes bredde må eventuelt justeres slik at dette kan
la seg gjennomføre. Areal til en tursti må sikres itillegg til at jernbanens side spor skal kunne
trekkes gjennom grøntbelte. Både Flatholman, Svartnesset og Billedholman i Stjørdal er svært
attraktive friluftsområder som må betjenes fra turstien. Det må også legges inn vilkår at en slik sti
skal være opparbeidet før området for øvrig kan tas i bruk.
Ved gjennomføring av intensjonene i Nasjonal transportplan om ny Gjevingåsen tunnel for
jernbanen og at denne skal være ferdigstilt i 2011, vil det åpne for andre muligheter for bruk av
deler av dagens jernbanespor. En nedlegges av sporet rundt Svartnesset og muligheter for en
svært attraktiv turtrasse må ses på helhetlig i alle planer for området.
Ved ny vegløsning i området må adkomsten til utfartsparkeringsplassen til Flatholman sikres. Og
det må sikres tilfredstillende gang- / sykkelvei adkomst til friluftsområdene.
Flatholman og ”Flatholm-fjæra” har vært tema med Malvik kommune ved flere anledninger med
tanke på varig sikring til offentlig friluftsområdet. Dette må tas opp igjen og en sikringsprosses må
gjennomføres for å få området statlig sikret.
For å få et godt beslutningsgrunnlag må alle utbyggingstiltak og naturinngrep som foreslås i
reguleringsplan for Muruvik havn konsekvensutredes i forhold til friluftsliv, natur, biologisk
mangfold, landskap og farer for forurensning jfr. Forskriften om konsekvensutredninger.
ØKT PRESS PÅ STRANDSONEN VED VASSDRAGENE
Friluftsrådet registrerer et økt press på strandsonen ved vann og elver i form av søknader til
medlemskommunene om tillatelse til oppføring av hytter og/eller økt aktivitet ved utvidelse ev
eksisterede bebyggelse.
Allmennhetens interesser må ivaretas. Allmennheten må sikres tilgang til strandsområder og fri
ferdsel langs vassdragene – det er spesielt viktig for å ivareta framtidige generasjoner interesser.
Det er derfor svært viktig at strandsonen ved vassdragene sikres mot nedbygging. Generelt sett
bør det ikke tillates bebyggelse i vassdragenes 100 meters-belte.
I uttalelser til slike saker tilrår friluftsrådet at det ikke gis tillatelse til tiltak i 100 metersbeltet til vann
og elver.
MER AV SPILLEMIDLENE TIL TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV
Trondheimsregionens Friluftsråd mener at mer av spillemidlene i Sør-Trøndelag også bør gå til
tilrettelegging for friluftsliv. Saken ble tatt opp med Fylkesutvalget/fylkesfriluftsnemnda på
fellesmøte 1.juli. Spillemidler er et viktig virkemiddel for å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen
ved å tilrettelegge for friluftsliv. Turstier/-veger er blant de desidert mest brukte anleggene til fysisk
aktivitet og det har vært stor bruk av friluftsområdene med årets fine sommer.
Det er liten tradisjon for at kommuner/organisasjoner tar ansvar for bygging av turstier/-veger og
annen tilrettelegging for friluftsliv, men det kan det gjøres noe med.
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Fylkeskommunen bør oppfordre og medvirke til at kommuner/organisasjoner øker sin innsats for
fremme av friluftsliv ved at fylkeskommunen vedtar en målsetting om at minst 10 % av
spillemidlene skal gå til friluftsanlegg og prioriterer søknader om tilskudd ut fra dette. Det vil kunne
gi økt innsats for fremme av friluftsliv og økt fysisk aktivitet.
IDRETTSPOLITISK MANIFEST
Trondheimsregionens Friluftsråd har bidratt til oppfølging av ”Det idrettspolitiske manifest for
Trøndelag” blant annet gjennom utvikling av den fysiske skolesekken som inplementeres i alle
barneskolene i Trondheim og på sikt satses det på at dette skal inn i alle fylkes barneskoler.
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Vedlegg 2
Trondheimsregionens friluftsråd
Driftsregnskap 2008
Budsjett 2008
Utgifter:
Lønn:
Lønn fast stilling inkl feriepenger
Overtid
Annen lønn og tr.pl. ytelser
Godtgjørelse til tillitsvalgte
Innskudd TKP
Personforsikring
Arbeidsgiveravgift
Kontorutgifter:
Kontormateriell
Servering/møteutgifter
Annet forbruksmateriell
Post, banktjenester, telefon
Annonser, reklame (turkart Nidelva)
Opplæring, kurs
Utg og godtgj for reiser,diett,bil m.v.-oppg.pl.
Telefongodtgjørelse
Transport/drift av egne transportmidler
Yrkesskadeforsikring
Husleie, leie lokaler
Avgifter, gebyrer og lisenser
Kjøp/leasing av driftsmidler
Andre konsulenttjenester

Overføringer:
Merverdiavgift
Overføringer til kommuner:
Malvik kommune
Melhus kommune
Skaun kommune
Selbu kommune
Klæbu kommune
Trondheim kommune/bydrift
Klæbu historielag
Skaun IL
Trondhjems Skiklub
Melhus IL trimavd.
Tilskudd Malvik J/F
Tursti Stavsjøen
Skogselskapet i Trøndelag
Trønderbrazz
Sør-Trøndelag idrettskrets
Rådets driftsutgifter
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375 000
16 000
55 000
40 000
1 000
65 000
552 000
15 000
15 000
110 000
10 000
40 000
200 000
30 000
3 000
30 000
1 000
146 000
35 000

Regnskap 2008

433 526
33 721
1 356
59 714
43 400
884
79 478
652 079
8 905
2 034
76 971
11 441
47 585
4 450
17 710

10 000
645 000

77 856
1 054
290 012
36 264
4 723
0
579 005

50 000
950 000

25 805
704 500

5 000

15 000

1 000 000
2 197 000

750 305
1 981 389

Budsjett 2008

Regnskap 2008

Salgsinntekter og refusjoner:
Inntekter kursavgifter/arrangementer
Annet salg utenfor avg.omr
Oppdrag for Tr.h. Bydrift iht. avtale
Salgsinntekter

100 000
5 000
0
105 000

72 562
8 800

Refusjon andre
Refusjon mva
Intern overføringsinnt.
Refusjoner

10 000
40 000
150 000
200 000

2 674
25 805
28 479

640 000
350 000

750 000
371 787

81 362

Overføringer fra stat og kommune:
Andre statlige overføringer
Overføring fra fylket
Overføring (medlemskontingent) fra
kommuner:
Malvik kommune
Klæbu kommune
Melhus kommune
Skaun kommune
Trondheim kommune
Overføring fra andre
Overføringer

55 000
25 000
64 000
28 000
730 000

55 746
25 011
65 057
28 467
743 360

1 892 000

2 039 427

Rådets driftsinntekter

2 197 000

2 149 268

0

167 879

Brutto driftsresultat

71 228

Renteinntekter

Netto driftsresultat
Årsoppgjørsdisposisjoner:
Fremføring overskudd fra 2006
Fremføring overskudd fra 2007
Avsatt bundet fond (251.99.001)
Likviditetsreserve
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0

239 108

117 996
124 738
201 198
71 228

Vedlegg 3

VEDTEKTER
FOR
TRONDHEIMSREGIONENS FRILUFTSRÅD

1. Medlemmer
Trondheimsregionens friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan bestående av Klæbu, Malvik, Melhus, Skaun og
Trondheim kommune. Friluftsrådet er et eget rettssubjekt og kommunene er ikke ansvarlig for rådet sine plikterut over den
årlige medlemskontingent.
2. Formål
Rådets oppgave er i samarbeid med fylkesfriluftsnemnd, regionplanrådet, kommuner og andre interesserte å virke for:
A. Sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv.
B. Større forståelse for friluftsområdenes betydning, bedre friluftskultur og
utbredelse av friluftsliv.
3. Organisasjonsform
Rådet består av 7 medlemmer. Kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Skaun oppnevner hver 1 medlem med varamedlem,
Trondheim kommune oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av
kommunestyrene. Oppnevningen gjelder for kommunestyrets funksjonstid.
Rådet velger selv blant sine medlemmer leder og nestleder, som ikke bør være fra samme kommune. Slike valg gjelder for 2 år.
Leder kaller inn rådet til møte når det anses nødvendig eller når et medlem forlanger det. Saksliste skal vedlegges innkallingen
til møtet. Rådet er beslutningdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. I alle saker av økonomisk karakter skal avgjørelsen skje
med 2/3 flertall. Øvrige saker avgjøres med simpelt flertall.
Over rådets forhandlinger føres protokoll. Protokollutskrift sendes medlemskommunene etter hvert møte.
4. Utvalg, komitèer, administrasjon
Innen rådet kan det opprettes et arbeidsutvalg som skal bestå av leder og 2 medlemmer. De velges av rådet for 1 år av gangen.
Arbeidsutvalget kan ikke treffe bindende avgjørelse
medmindre rådet i forutgående møte har gitt fullmakt til dette.
Rådet har anledning til å oppnevne komitèer og personer til å bearbeide spesielle saker.
Rådet ansetter daglig leder og annen nødvendig hjelp innenfor det arbeidsprogram og budsjett som er vedtatt.
Daglig leder skal ha ansvaret for den daglige ledelsen av rådet, og påse at de retningslinjer og planer som rådet har vedtatt
gjennom budsjett og årsplaner blir fulgt.
5. Økonomi
For rådets virksomhet stilles opp:
1. Driftsbudsjett for den løpende drift av rådets virksomhet, som finansieres ved kontingent fra medlemskommunene og mulige
tilskott fra fylkeskommunen og staten. Kommunenes kontingent beregnes etter et bestemt beløp pr. innbygger pr. år, og i
samsvar med folketallet ved årsskifte. Forslag til medlemskontingent må forelegges medlemskommunene til godkjenning.
Budsjettet skal ferdigbehandles i rådet innen utløpet av juni måned før budsjettåret.
2. Grunnerverv/sikring/opparbeidelse.
Grunnerverv bør fortrinnsvis skje etter prioritering sett i fylkessammenheng. Saker om erverv av spesiell interesse kan tas opp
av rådet og forelegges fylkesfriluftsnemda til uttalelse.
Før avtale om grunnerverv inngås, skal vedkommende vertskommune ha høve til å uttale seg.
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Ved grunnerverv fordeles utgiftene slik: Etter fradrag i kjøpesummen av eventuellt statstilskott, belastes vertskommunen med en
vertsandel på kr. 2,- pr. innbygger. Resten av beløpet fordeles på regionens kommuner proposjonalt med innbyggertallene.
Utgiftene ved spesielle tilretteleggingstiltak skal normalt skje ved utligning i samsvar med folketallet ved siste årsskifte.
Det forutsettes at alle muligheter for dekning av utgifter til erverv, sikring og eventuell opparbeidelse av områder ved tilskott fra
stat, fylke eller andre prøves, og at det etter vedtak av rådet blir innført avgiftsordninger for bruk av arealer og anlegg der dette er
mulig og rimelig, slik at kommunens tilskott kan holdes på et rimelig nivå.
Rådet kan oppta lån eller på annen måte pådra medlemskommunene økonomiske forpliktelser etter forutgående godkjenning
av medlemskommunene.
3. Rådets regnskap føres av Trondheim kommunes regnskapskontor. Årsregnskapet revideres av kommunerevisjonen i
Trondheim, hvoretter det legges fram for rådet til godkjenning sammen med årsmeldingen. Daglig leder anviser rådets
regninger og utbetalinger.
Godtgjørelse for reiser, diett, møte og tapt arbeidsfortjeneste følger Trondheim kommunes regulativ.
6. Vedtektsendringer
Forandring av vedtektene kan bare besluttes i fulltallig møte med 3/4 flertall. Vedtektsforandringer må forelegges
medlemskommunene til endelig godkjenning.
7. Utmelding av rådet - oppløsning av rådet.
Dersom noen av medlemskommunene ønsker å melde seg ut, kan det skje så snart inneværende års kontingent er betalt, men
etter gyldig kommunestyrevedtak. Et medlem som trer ut, har intet krav på noen del av rådets aktiva.
Vedtak om oppløsning kan bare skje i fulltallig møte med 3/4 flertall, og må godkjennes av medlemskommunene. Vedtas
oppløsning, blir rådets eiendommer og andre verdier overført til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dog skal vertskommunene ha
forkjøpsrett til rådets faste eiendommer.
8.
Disse vedtekter trer i kraft så snart de er godkjent av medlemskommunene.
Vedtektene er godkjent:

Malvik kommune
Melhus kommune
Skaun kommune
Trondheim kommune
Klæbu kommune

29. mars 1982
1. juni 1982
15. september 1982
16. desember 1982
24. februar 1983

Vedtektene er justert etter vedtak i medlemskommunene våren 1989.
Vedtektene er endret i møte den 20. april 1994, sak 11/94 og endringene er godkjent av medlemskommunene.
Vedtektene er endret i møte den 9. januar 2002, sak 05/02 og endringene er godkjent av medlemskommunene.
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Regionale områder for friluftsliv Trondheimsregionen –
oversikt
Det skilles mellom friluftsområder/-tiltak som er beregnet å dekke lokale behov/bruk og
områder/-tiltak som dekker regionale behov/bruk.
Utmarksområdene i kommunene er helt sentrale områder for friluftslivsaktivitet:
Malvikmarka, Mostadmarka, Strindamarka, Bymarka, Leinstrandmarka, Tillermarka, Nordmarka (Klæbu), Brungmarka,
Flåmarka, Vassfjellet, Skjetnemarka (Melhus), Øyberget, Djupsjøen, Børsmarka, Skaunakjølen og Skotterudkjølen –
Ilfjellområdet.
Strandområdene langs Trondheimsfjorden er viktige friluftsområder for turer og fiske.
Det meste av disse arealene er utmark som ikke er opparbeidet/tilrettelagt. Her er det fri ferdsel for alle. Disse arealene
brukes av innbyggerne i flere kommuner og betegnes som regional friluftsområder.
De områdene som er regionale friluftområder har nærmest gitt seg selv ut fra de tiltak friluftsrådet og
medlemskommunene har arbeidet for opp gjennom årene. Her er en kort informasjon om disse
friluftsområdene/tiltakene:
* Munkholmen Friluftsområde, Trondheim
er et populært friluftsområde om sommeren. Her er det gode muligheter til å kombinere friluftsliv med kulturopplevelser.
Båt fra Ravnkloa fra 19. mai til ut september.
* Ladestien og de sjønære områdene på Lade, Trondheim
som omfatter badeplassene Korsvika, Djupvika, Ringvebukta, Devlebukta og Rotvoll med parkeringsmuligheter og
turstien fra Ormens Langes vei til Grilstadfjæra. Forlengelse av stien mot Malvik er under arbeid.
På Sponhuset i Ringvebukta er det servering.
* Østmarkneset friluftslivsområde, Trondheim
Området ble statlig sikret i 2006. Området ble offisielt åpnet i 2008 er ryddet og opparbeidet som friluftsområde i
tilknytning til Ladestien.
*Tangen og Hansbakkfjæra badeplass, Trondheim
er godt tilrettelagt også for funksjonshemmede med parkeringplass rett ved stranda.
* Være badeplass, Trondheim
Væresholmen er nok Trondheims beste badeplass ved fjorden. Plassen er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede
med gelender ut i vannet. Parkeringsplass.
* Hovedløypenetter i Bymarka, Trondheim
som omfatter skiløyper og turstier/-veger: Wullumsgården - Skistua - Elgsethytta - Storheia - Grønlia - Lian - Rønningen
- Heimdal - Lundåsen – Granåsen – Haukvatnet. Serveringsstedene: Rønningen, Grønlia, Elgsethytta, Skistua og Lavollen
og utfartsparkeringsplassene i Fjellseterveien og Granåsen.
* Hovedløypenettet i Strindamarka, Trondheim
som omfatter skiløyper og turstier/-veger: Lohove - Bekken - Estenstadhytta - Liaåsen - Brattsberg - Røstad –
Stokkanbekken. På Estenstadhytta er det servering og parkering er det på Lohove og Bekken.
* Arboretet i Bymarka, Trondheim
ligger like sør for Helkanseter. Arboretet har en samling av ca. 30 fremmedartede treslag. Tursti og rasteplasser.
* Lavollen kulturlandskap, Trondheim
er den eneste av de gamle plassene i Bymarka der gårdsanlegget er bevart som helhet.
* Haukvatnet idretts- og friluftsanlegg, Trondheim
et anlegg som tilrettelagt for sommer- og vinterbruk for funksjonshemmede med rullestolsti ca. 2,3 km., fiske- og
badebrygge, fiskeplasser og badeplasser.
* Nidelvkorridoren, Trondheim og Klæbu
med fiskesti ved Tiller og fiskesti/-brygge ved Nedre Leirfoss tilrettelagt for funksjonshemmede, og tursti fra Nedre
Leirfoss til Tempe. Tursti fra Tanem bru til Gjelliftja. Svean Friluftspark med turstinett opp til Hyttfossen.
* Vassfjellet, Klæbu, Trondheim og Melhus
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Vassfjellet er Trondheimsregionens høyfjell . Fra Vassfjelltoppen som ligger på 710 m.o.h. er det en storslagen utsikt.
Her er det mange turstier og et regionalt skiløypenett på ca. 28 km. og med lokale skiløyper i tilknytting til de regionale
løypene. Parkeringplasser ved Skjøla, Vassfjellet skisenter, Langmyra, Kvål og Løvsethaugen. Servering på Vassfjellet
skisenter og Vassfjellhytta i skisesongen og på høsten.
* Skiløypenett Nordmarka, Klæbu
Skiløypa i Nordmarka er en fin rundløype på ca. 15 km. Parkeringsplass ved Saksvikvollen i Trondheim og Gjenvollhytta
i Klæbu. Servering på Gjenvollhytta i helgene om vinteren.
* Svorksjøen friluftsområde og badeplass, Melhus
Badeplass/friluftsområde, parkering, toalett, fiskemuligheter og båtutleie. Godt tilrettelagt for rullestolbrukere. Området
er kombinert med campingplass.
* Øysand, Melhus
Badeplass/-strand som er kombinert med campingplass. Toalett, kiosk, P-plass. (privat drift). Gaulosen naturreservat og
landskapsvernområde ved Gaulas utløp er nabo til badestranden. Dette området er det siste intakte elveutløp i
Trøndelag.
* Friluftsområdene Horg Bygdatun, Melhus
5 km. kultur og natursti og sti langs Gaulfossen hvor deler er lagt til rette for rullestolbrukere. Parkeringsplasser.
* Seterdalen parkeringsplass, Melhus
Utfartsparkeringsplass ved Svarthammeren for Skotterrudkjølen - Ilfjellområdet.
* Elvekorridoren Gaula, Melhus og Trondheim
Langs Gaula ligger det viktige områder for friluftsliv og naturopplevelse. Tiltak for å bedre adkomsten til områdene langs
Gaula og sikring av arealer er foreslått i Flerbruksplanen og Kommunedelplan for Gaula i Melhus kommune som er under
behandling. Naturvernområdene i Gaulosen er også viktige friluftsområder.
* Grønneset Friluftsområde, Skaun
med aktivitetsområder, turstier og - veger, rullestolsti, bade/fiskebrygge, naust, toalett, vann, P-plass. Kiosk åpen i
helgene i sommersesongen (noe værforbehold). Muligheter for kanoleie.
* Lyngen/Svenskrommet Friluftsområde, Skaun
Turområde ved Børsa med fiskesti/-brygge for rullestolbrukere og parkering.
* Friluftsområde ved Børsa båthavn, Skaun
Området er kjøpt opp av kommunen og plan for tilrettelegging som badeplass og friområde er utarbeidet.
* Buvikfjæra friluftsområde, Skaun
Grøntområde i Buvikfjæra vest for Vigdas utløp med turveg og rasteplass. Parkering ved Vigda.
* Fiskesti ved Vigda, Skaun for rullestolbrukere med fiskebrygger og parkering i Buvika
* Løypenettet, Skaun
Skiløyper og turstier i områdene ved Buvika - Børsa - Skaun - Viggja og i området rundt Skaunakjølen. I vintersesongen
er det er servering på søndager ved Julvollhytta i Børsa, , ved lagshytta på Buvikåsen, ved Pienehytta ved Djupsjøen i
Buvikmarka, og ved skihytta på Siljan - Viggja. Lisbetsætra er også åpen i helgene i sommerhalvåret.
* Utfartsparkering, Skaun
Utfartsparkeringsplassene ved Krokstadsætra, Kvernsjøen, Siljan, Ramsjøbu, Lisbetsætra, Åsbygda/ Våttån og Lyngstua.
* Pilegrimsleia, Melhus, Skaun, Trondheim og Malvik
Pilegrimsleia Oslo-Nidaros-Stiklestad-Jamtland og den østre leia over Vassfjellet til Trondheim. Pilegrimsledene
representere en viktig del av sti-og turveinettet i regionen.
* Vikhammerløkka bade- og friluftsområde, Malvik
Flott bade- og solingsområde på Vihammer med p-plass og toaletter. På land er området tilrettelagt for rullestoler.
* Midtsandtangen friluftslivsområde, Malvik
Området ble sikret som statlig friluftslivsområde i senhøstes 2005. Området er ryddet og ble offisielt åpnet i 2007.
Arbeidet med utforming av området har startet i dialog med det arkitektfirma som vant arkitektkonkuransen for utvikling
av området. Området skal tilrettelegges for friluftsliv og som et referanseområde for universell utforming av
friluftsområder.
* Flatholman Friluftsområde, Malvik
Badeplass og friluftsområde med parkeringsplass og toalett. Arbeidet med sikring av området har så vidt startet.
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* Løypenettet i Malvikmarka, Malvik
Skiløypenett på ca. 35 km. turstier og utfartsparkeringsplasser på Hønstad p-plass, ved Abrahallen på Sveberg og
Jervskogen skianlegg. Servering på Vulusjøhytta og Fjellstuggu på Jervfjellet i helgene i skisesongen.
* Langneset Friluftsområde, Malvik
Badeplass, tur- og fiskeområde ved Foldsjøen. Toalett og parkering.
* Stavsjøen friluftsområde, Malvik
Stavsjøen ligger på Sveberg. Her er det p-plass toalett, gapahuk og rasteplass også tilrettelagt for rullestolbrukere.
Herfra går stier/tuveg og skiløyper inn i Malvikmarka. Lysløype til Jervskogen på ca. 8 km og 5 km løype på Jervskogen.
Et av regionens viktigste utfartsområder og hovedinngangsområde for Malvikmarka. Området er tilrettelagt med sti rundt
Stavsjøen.
* Homlavassdraget, Malvik
med Homla Friluftsområde med tursti for rullestolbrukere, 2 fiskeplasser for rullestolbrukere og aktivitetsområde i
Hommelvik. Tursti fra Hommelvik til Storfossen med flere rasteplasser. P-plasser i begge ender av stien.
* Stasjonsfjæra Hommelvik, Malvik
Området har en flott badestrand, stor parkeringsplass, stort solingsområde, bålplass med tilgjengelighet for
rullestolbrukere og toalett.
* Turplanleggingskart - Friluftsliv i Trondheimsregionen
Kart med informasjon om friluftsområdene og aktivitetsmuligheter i regionen.
* Turkart Vassfjellet
Kart med informasjon om Vassfjellet, skiløyper og turstier.
* Turkart Langs Nidelvas bredder
Kart med informasjon om natur og friluftsliv, og forslag til turer langs elva.
* Turkart God tur i statsallmenningene i Malvik og Trondheim
Karter viser turmuligheter i østre del av Malvikmarka og søndre del av Trondheim.
* Turkart På tur i Nordmarka i Klæbu
Kartet viser turmulighetene i Nordmarka med informasjon omnatur og historie.
* Turkart På tur i Brungmarka i Klæbu kommune
Kartet viser turmulighetene i det spennende området inn mot Rensfjellet og inn mot Flåmarka i Melhus kommune.
* Turkart På tur i Strindmarka i Trondheim kommune
Kartet viser tur mulighetene i Trondheims østområder.
Mars 2009
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Over 73 år med friluftslivssamarbeid i Trondheimsregionen
Det interkommunale
friluftslivssamarbeid startet i
Trondheimsregionens ved
etableringen av Trondheim og
Omlands Friluftsråd 25.
september 1936. Trondheim,
Strinda, Malvik, Byneset og Tiller
kommuner var medlemmer.
Trondheim og Omlands
Friluftsråd var sterkt medvirkende
til at Trondheim kommune i 1936
kjøpte NSB’s eiendom på
Vikhammeløkka til friluftsområde.
Det forhindret at området ble lagt
ut til hyttebygging.
Eiendommen ble straks stilt til
rådighet for friluftsrådet som
bade- og friluftsområde. Rådet
hadde ansvaret for området til
1982 da Trondheim og Omlands
Friluftsråd ble avviklet.
Trondheimsregionens friluftsråd
slik vi i dag kjenner det
interkommunale
samarbeidsorganet ble etablert
23.februar 1978.
Friluftsrådet markerte sitt 30 års
jubileum i 2008 med en
jubileumskonferanse
20.november

Vikhammerløkka i Malvik kommune på 1960-tallet.

Vikhammerløkka i Malvik kommune 1937.
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Trondheimsregionens Friluftsråd
Uteaktivitet gjennom friluftsrådets kurstilbud og konseptet Læring i friluft.
Friluftsrådets kurssted Naustet på Torp i Malvik.
www.friluftsrad.no/trondheimsregionen
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Trondheimsregionens Friluftsråd

Fra friluftskonferanse og FL’s årsmøte i regi av
Nordmøre og Romsdal friluftsråd på Håholmen i
Møre og Romsdal fylke.

Trondheimsregionens friluftsråd markerte 30 års
virke for fremme av friluftsliv for alle med en
jubileumskonferanse i november.
f.v. Statsekretær Heidi Sørensen i
Miljøverndepartementet, leder i friluftsrådet Brit
Vinje og fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Fellesmøte og befaring sammen med Skaun
kommune. Her fra befaring i området for nytt
motorsenter i Skaun kommune.

Resultat av Læring i friluft. Fornøyde barn som
leker med uteaktivitet som praktiseres på
friluftsrådets idesamlinger.

Trondheimsregionens Friluftsråd, Tempevegen 22, 7004 Trondheim
Tlf. 72 54 63 79 / 911 12 177 Telefaks 72 54 63 51
e-post: friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no www.friluftsrad.no/trondheimsregionen
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