Trondheimsregionens friluftsråd
fra 1978 til 2008
- 30 år for friluftsliv i Trondheimsregionen
I 30 år har Trondheimsregionens friluftsråd
arbeidet for fremme av friluftsliv i
trondheimsregionen. Trondheimsregionens
friluftsråd som ble stiftet 23. februar 1978
etter en langvarig prosses, er et politisk
interkommunalt samarbeidsorgan for
friluftslivssektoren i trondheimsregionen
bestående av medlemskommunene Klæbu,
Malvik, Melhus, Skaun og Trondheim.
30 år er ingen alder i og for seg, men det er
et veiskille. Friluftsrådet har derfor funnet
det naturlig å samle informasjon om rådets
virksomhet og aktivitet i årene fra 1978 fram
til 2008, og litt om det interkommunale
samarbeid i regionen på friluftslivssektoren
før den tid. Jubileumsgaven fra
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har vært med
på å finansiere dette arbeidet.
Trondheimsregionens friluftsråd takker
alle som opp igjennom årene på forskjellig

vis har bidratt i og støttet opp om
friluftsrådets arbeid for å ivareta og fremme
friluftslivsinteressene i regionen. Takket være
denne innsatsen er mange oppgaver løst og
mål er nådd. Samtidig ser vi at det fortsatt
er mye å ta fatt i for at Trondheimsregionens
friluftsråd skal nå visjonen friluftsliv for alle
og målsettingen:
Alle skal i sin hverdag ha gode muligheter
til å drive friluftsliv som helse- og
trivselskapende, naturvennlig fritidsaktivitet

Det startet i 1936
De som startet det interkommunale
samarbeid på friluftslivssektoren i
trondheimsregionen i 1936 var forutseende
og forut for sin tid. Vikhammerløkka i
Malvik, som var i ferd med å bli lagt ut som
hytteområde, ble sikret som friluftsområde
og badeplass. Det arbeidet som da startet

Vikhammerløkka ble tatt
i bruk som friluftsområde
i 1937.
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for å sikre allmennhetens adkomst og bruk
av strandsonen i trondheimsregionen er
videreført av Trondheimsregionens friluftsråd,
det pågår nå og vil være en viktig oppgave i
mange år framover.

Trondheim og Omlands Friluftsråd
Opprettelsen av Trondheim og Omlands
Friluftsråd var starten på det interkommunale
samarbeid på friluftslivssektoren i
trondheimsregionen.
Den 25. september 1936 ble det holdt et
møte hvor en rekke kommuner og forskjellige
organisasjoner deltok, for å drøfte spørsmålet
om å opprette Trondheimsfjordens
Friluftsråd.
Det er grunn til å tro at møtet fant sted
fordi stadig flere, på samme måte som i Oslo
hvor Oslofjordens Friluftsråd var stiftet i
1933, bekymret seg over at mulighetene
for friluftsliv i Trondheimsfjorden skulle
forverres; at bygging av hus og hytter på
strandtomtene skulle redusere allmennhetens
tilgang til fjorden.
Slutningen etter
perioden 1936 til
november 1939 i
Trondheim og Omegns
Friluftsråd.

På møtet ble det oppnevnt et arbeidsutvalg
som skulle planlegge det videre arbeid
for friluftsrådet hvor både kommuner og
frivillige organisasjoner skulle kunne være
medlemmer.

Allerede i november 1936 tok Trondheim
og Omlands Friluftsråd fatt på sin første
sak: å sikre Vikhammerløkka i Malvik
kommune som friluftsområde. De anmodet
Trondheim kommune om å kjøpe området
på 35 mål og om lag 900 meter strandlinje
av Norges Statsbaner som var i ferd med å
selge eiendommen og parsellere den ut til
hyttetomter. 15. mai 1937 vedtok Trondheim
formannskap kjøp av Vikhammerløkka for
kr. 15.000, og eiendommen ble straks stilt
til rådighet for friluftsrådet som opparbeidet,
utviklet og driftet området.
Arbeidsutvalget gjorde henvendelser til 18
kommuner rundt Trondheimsfjorden; rundt
Trondheim, på Frosta og Fosen, om å slutte
seg til Friluftsrådet. Det var bare Trondheim,
Strinda, Malvik, Byneset og Tiller kommuner
som ble medlemmer i rådet som i 1938 fikk
navnet Trondheim og Omlands Friluftsråd.
Vedtekter kom på plass og kontingenten til
friluftsrådet ble fastsatt til 2 øre pr. innbygger
i kommunene og 5 øre pr. medlem i frivillige
organisasjoner.
Det var fremsynte personer som stiftet
Trondheim og Omlands Friluftsråd og sikret
Vikhammerløkka som friluftsområde i
1936/1937. I beretningen om virksomheten
fra september 1936 til november 1939 er det
trukket denne slutningen:
”Den tid Friluftsrådet hittil har virket må
nærmest betraktes som en forsøkstid.
Arbeidet har for en overveiende del samlet
seg om å få utbygget friluftsstedet på
Vikhammerløkka. Der er sikkert bade- og
friluftssteder også på andre kanter som man
bør prøve å få lagt inn under friluftsrådet,
enten ved kjøp eller leie. Også på mange
andre felter finnes det store oppgaver som
venter på sin løsning. Her må det et samvirke
til mellom stat, kommune, organisasjoner
og interesserte privatpersoner for å føre
disse oppgavene fram på en slik måte at
folkehelsen kan bedres og at man kan
nå målet og skape en sund sjel i et sundt
legeme.”

Utfordringene er på mange måter de samme
i vår tid.
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Fra 1839, da
Munkholmen ble lagt
ned som festning,
kom holmen til å
spille en betydelig
rolle som utfartssted
og badeplass. Under
okkupasjon fram til 1956
hadde ikke publikum
adgang til områdene
innenfor murene.

Trondheim og Omlands Friluftsråd tok opp
en rekke saker vedrørende Munkholmen som
var et yndet utfartssted og badeplass etter
at festningen var lagt ned i 1893, spesielt
publikums adgang til holmen. I brev av
7. mai 1956 ga Luftvernartellierigruppe
Trøndelag adgang for publikum til områdene
innenfor murene. Friluftsrådet ble ansvarlig
for aktivitetene og driften, og arbeidet videre
med å gjøre Munkholmen til et attraktivt
utfartssted med restaurantdrift, toaletter og
båttransport.
Trondheim og Omlands Friluftsråd
fikk sin betydning ved anlegg og drift
av Vikhammerløkka friluftsområde
og friluftsområdene på Munkholmen.
Trolig var det krigen som begrenset
utviklingsmulighetene. Etter sammenslåingen
av kommuner i 1964 besto rådet av
Trondheim og Malvik. Det ble en for snever
plattform å stå på. Den 11. november
1982 vedtok representantskapet å oppløse
Trondheim og Omlands Friluftsråd.
Ansvaret for videre drift av friluftsområdene
på Vikhammerløkka og Munkholmen ble
etter avtale overlatt til henholdsvis Malvik og

Trondheim kommune. Trondheimsregionens
Friluftsråd fikk ansvaret for at framtidig
forvaltning og drift fremmet friluftslivets
interesser.

Trondheimsregionens
friluftsråd
Stiftelsen
Det startet i 1973 med at Regionplanrådet
for Trondheimsregionen avdekket behov for
et organ som kunne stå ansvarlig for tiltak
det etter hvert ville bli aktuelt å iverksette
på friluftssektoren i forbindelse med
prinsipplan for friluftsliv i utfartsområdene i
trondheimsregionen. Planen påviste behovet
for å tilrettelegge friluftsområder for regionalt
bruk.
Trondheimsregionens friluftsråd ble ansett
å være et passende navn, og aktuelle
medlemkommuner var de samme som var
medlemmer i regionplanrådet: Malvik,
Melhus, Klæbu, Trondheim og Skaun.
Kommunene var positive til etablering av
et interkommunalt samarbeidsorgan på
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friluftssektoren, men behandlingen tok tid.
Først i slutten av 1975 hadde kommunene
gjort vedtak i saken. Det var på slutten av en
kommunestyreperiode og to av kommunene
hadde ikke valg representanter til friluftsrådet.
Nå tok man sikte på å konstituerer friluftsrådet
i 1976, men det gikk ikke.
Først den 23. februar 1978 ble det holdt
konstituerende møte i Trondheimsregionens
friluftsråd. Her ble Einar Wangsvik, Trondheim
valgt som formann og Ole Haugum, Klæbu
valgt som nestformann. Anleggssjef Atle Venn
i avdeling Kirke, kultur og fritid i Trondheim
kommune ble valgt som sekretær.

Det første møte i
Trondheimsregionens
friluftsråd ble holdt
23. februar 1978

Trondheimsregionens friluftsråd måtte starte
opp helt på bar bakke, uten pengemidler
og uten noen status. Verken vedtekter eller
økonomien knyttet til rådets virksomhet
var på plass ved konstitueringen. Rådets
arbeid den første tiden skjedde derfor ut fra
de rammer regionplanrådet hadde skissert i
forslaget til opprettelsen av rådet. I vedlegg 1
er det litt mer om bakgrunnen.

Ved mild tvang kom arbeidet i gang
Lite skjedde i friluftsrådet det første året
etter etableringen. Det var fylkeskommunens
arbeid med utredning om ”Offentlige
tiltak innen friluftssektoren i SørTrøndelag fylke 1980-1989” som satte fart
i friluftsrådets arbeid. I et møte mellom
fylkeskommunen og friluftsrådet i mars 1979
redegjorde fylkeskommunen for arbeidet
med utredningen. Det var behov for en
prioritering av tiltak på fylkesnivå i forhold
til fylkets fordeling av tilskuddsbeløp på ca.
kr. 300.000 pr. år. Planer for friluftslivet var
mangelvare i kommunene. Kommunene
i Trondheimsregionen, med unntak av
Trondheim, kom svært dårlig ut. Kravet om
prioriterte planer ville bety en mild form
for tvang ovenfor de kommuner som ikke
utarbeidet planer for friluftsliv, i det den
kommune som ingen planer hadde, heller
ikke ville få tilskott, ble det sagt.
I møtet sa representantene fra
fylkeskommunen at dersom
Trondheimsregionen nå ikke evnet å få
i stand et interkommunalt samarbeid på
friluftssektoren, vil beslutningene bli trukket
over hode på enkeltkommuner. Dette var
sterk kritikk av kommunene for deres treghet
og kanskje manglende vilje til å får etablert
Trondheimsregionens friluftsråd, og å få
utarbeidet planer for friluftslivet i regionen.
Kritikken og informasjonen om
fylkeskommunens utredning førte til en
diskusjon i rådet om Trondheimsregionens
friluftsråd hadde noen framtid. Det var
enighet om at rådet nå skulle aktivisere
seg. Allerede to dager etter møte med
fylkeskommunen, den 20. april 1979, vedtok
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Trondheimsregionens friluftsråd sin første
plan med 39 prioriterte tiltak for friluftsliv i
Trondheimsregionen for perioden 1979-1989.
I sin uttalelse til utredningen ”Offentlige tiltak
innen friluftssektoren i Sør-Trøndelag fylke
1980-1989” tok friluftsrådet til motmæle til
kritikken som var reist i utredningen, bl.a.:
”Rådet vil beklage at fylkeskommunen ikke har
tatt Trondheimsregionens friluftsråd med blant
de instanser som er anmodet om å gi uttalelse
om utredningen. Dette synes underlig på
bakgrunn av den kritikk utredningen uttrykker
mot rådets virksomhet hittil.
Imidlertid har rådet valgt å oppfatte kritikken
som konstruktiv. Det må erkjennes at
samarbeidet innen friluftssektoren ikke
har vært godt nok i Trondheimsregionen.
Rådet antar at når fylkeskommunenes
utredning i stor grad setter søkelyset på
problemene som knytter seg til forholdet
mellom Trondheim og de andre kommunene
i regionen, vil dette kunne bidra til at hver
enkelt kommune innser nødvendigheten av
både å delegere oppgaver til rådet og bevilge
midler til dets virksomhet.”

samarbeidsorgan bestående av Klæbu, Malvik,
Melhus, Skaun og Trondheim kommune,
som for egne midler og tilskuddsmidler
skulle kunne erverve, opparbeide og drive
friluftsområder og anlegg.
Forslaget ble sendt på høring til
medlemskommunene. Høringen førte
til mindre justeringer og vedtektene ble
i februar 1980 sendt regionplanrådet før
endelig behandling i medlemskommunene.
Nå ville imidlertid ikke regionplanrådet ta
stilling til vedtektsforslaget. Regionplanrådet
ville avvente avklaring av egen virksomhet
og sekretærordning som var til utredning.
Det ble forutsatt et Trondheimsregionens
friluftsråd inntil videre skulle fortsette som et
regionalt rådgivende organ.
Representantene i friluftsrådet var skuffet
over regionplanrådets vedtak. I en uttalelse
til regionplanrådet ble det bl.a. pekt på at
det i Trondheimsregionen var behov for et
aktivt arbeidende interkommunalt friluftsråd,
og at dersom de folkevalgte i et slikt organ
skal utfordres til skapende innsats, måtte

Det holdt på å strande
Det hadde vært en lang prosess over 5 år før
Trondheimsregionens friluftsråd ble stiftet
og det var nære på at samarbeidet skulle
strande da vedtektene skulle godkjennes av
medlemskommunene.
Forslag til vedtekter som var utarbeidet
på grunnlag av Miljøverndepartementets
normalvedtekter for interkommunale
friluftsråd og som var fundert i
Kommuneloven, ble vedtatt av friluftsrådet i
april 1979.
Det viktigste punktet i forslaget var nok
hvilken status friluftsrådet skulle ha. Skulle
det være et regionalt rådgivende organ eller
selvstendig juridisk enhet.
Det ble foreslått at Trondheimsregionens
friluftsrådet skulle være eget selvstendig
rettssubjekt, et interkommunalt
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de også ha handlefrihet innenfor et definert
ansvarsområde. Friluftsrådet anmodet
om at regionplanrådet snarest mulig
ferdigbehandlet forslaget til vedtekter.
Friluftsrådet fikk lagt sitt syn fram for
regionplanrådet på et møte i slutten av
1981. I februar 1982 vedtok regionplanrådet
å sende forslaget til vedtekter for
Trondheimsregionens friluftsråd til
medlemskommunene for behandling med
fullmakt til at regionplanrådet i samarbeid
med friluftsrådet kunne foreta mindre
vesentlige endringer.
Medlemskommunene med unntak av Klæbu
sluttet seg til forslaget i løpet av 1982. Klæbu
kommune kunne ikke akseptere friluftsrådet
som eget rettssubjekt. Siden alle de andre
kommunene hadde godkjent vedtektene
sendte friluftsrådet en henstilling til Klæbu
kommune om å godkjenne vedtektene i
den form de var framlagt. Rådet var av den
oppfatning at dersom Klæbu ikke ble med
i friluftsrådet ville det være aktuelt å foreslå
oppløsning ovenfor de andre kommunene.
I februar 1983 godkjente Klæbu kommune
forslaget til vedtekter. Dermed hadde
alle kommunene godkjent vedtektene og
Trondheimsregionens friluftsråd hadde fått
status, bestemmelser og rammene for sitt
arbeid på plass 10 år etter at forslaget om
opprettelse av friluftsrådet ble fremmet.

Samarbeidet løsner
I friluftsrådets arkiv finner vi et udatert
notat ”Om organisering av friluftslivet
på stats-, fylkes og kommunenivå –
de interkommunale friluftsrådenes
arbeidsoppgaver og offentlige bevilgninger
i denne sammenheng” (vedlegg 2) hvor
Trondheimsregionen og Trondheim er
brukt som eksempel. Det ser ut som
grunnlaget for et innlegg holdt etter at
Trondheimsregionens friluftsråd hadde fått
fastlagt sin status, det vil si etter februar
1983.
Notatet viser at det nok var store
motsetninger mellom Trondheim og
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nabokommunene. Det hadde vært vanskelig,
for ikke å si umulig for Trondheim å få
kontakt med nabokommunene om vitale
friluftsspørsmål.
”Det så ut til at frykten for at bykommunens
store befolkning egenmektig skulle ta for
seg av naturherlighetene var meget utbredt,
og arbeidet med tilrettelegging for friluftsliv i
omegnskommunene lå i stampe.”
”For friluftsinteressene er det gledelig at
rådet nå har fått sin status fastlagt, og at
rådet gjennom sitt arbeid allerede har bidratt
til større forståelse for friluftsområdenes
betydning.”

heter det i notatet. Når det nå så ut til at
samarbeidet hadde løsnet ble det pekt på to
punkter:
”For det første at rådet har fått i gang en åpen
diskusjon. Forståelsen er blitt større for at
friluftslivet betyr så mye uansett hvor folk bor
og at tilrettelegging er viktig både for å bevare
verdifull natur og for å unngå ulemper i
lokalsamfunnet. For det andre at rådet maktet
å gi en beskjeden økonomisk støtte til flere
gode tiltak i regionen.”

Nok en prøvelse på samarbeidet
I 1992, nesten 10 år etter at alle formalia
rundt Trondheimsregionens friluftsråd
var på plass, ble det interkommunale
friluftslivssamarbeidet satt på en ny prøve.
Trondheim kommune bevilget ikke sin
medlemskontingent til friluftsrådet for
1992. Det ble begrunnet med kommunenes
vanskelige økonomiske situasjon. De mente
at friluftsrådet hadde nok egenkapital til
å klare seg uten medlemskontingent et år.
Dette til tross for bestemmelsene i vedtektene
for friluftsrådet om vedtak/betaling av
medlemskontingenten og at bystyrets, under
behandling av ny organisasjonsplan for
Trondheim kommune, hadde vedtatt at det
interkommunale samarbeid for friluftsliv
igjennom Trondheimsregionens friluftsråd
skulle fortsette.

I perioden 1978-2008 har
det vært åtte friluftsråd.
Her er friluftsrådet
på befaring langs
Homlavassdraget i 2002.

Friluftsrådet gjorde flere fremstøt, møter
og skriv for å få Trondheim til å endre sitt
vedtak og innbetale medlemskontingent i
tråd med vedtektene, uten at det førte fram.
I august 1992 sendte Trondheim kommune
oppsigelse av vedtektene for friluftsrådet
og samarbeidsavtalen med friluftsrådet om
sekretariatsfunksjonen for reforhandling.
Etter et oppklarende møte som Trondheim
kommunes representanter i friluftsrådet
hadde med Kommunerådet i Trondheim, ble
det oppnevnt et forhandlingsutvalg.
I desember 1992 kom man til en løsning
på saken. Resultatet ble redusert kontingent
for alle medlemskommunene i 1992,
enighet om at medlemskontingenten med
kr. 2,50 pr. innbygger skulle opprettholdes
i 1993, videreføring av samarbeidet i
Trondheimsregionens friluftsråd og
fornyet samarbeidsavtale for friluftsrådets
sekretariatsfunksjon.
Under behandlingen av denne saken kom det
ganske klart fram at de fire andre kommunene
nok kunne tenke seg å fortsette samarbeidet
i friluftsrådet dersom Trondheim meldte
seg ut, men det ble heldigvis ingen reell
problemstilling. Etter en betydelig innsats

fra friluftsrådets representanter hadde det
interkommunale samarbeid på friluftssektoren
i Trondheimsregionen bestått nok en
”prøvelse”.

Organiseringen av friluftsrådet
Trondheimsregionens friluftsråd ble eget
rettssubjekt, et samarbeidsorgan mellom
medlemskommunene Klæbu, Malvik,
Melhus, Skaun og Trondheim. Organisasjoner
kunne ikke være medlemmer slik det hadde
vært i Trondheim og Omlands Friluftsråd.
Friluftsrådet skal ivareta allmennhetens
friluftsinteresser mens de frivillige
organisasjonene skal ivareta sine medlemmers
interesser. Det er ikke alltid disse interessene
er sammenfallende selv om man arbeider for
samme sak. Derfor ble det ansett som riktig
med et organisasjonsmessig skille mellom
friluftsrådet og de frivillige organisasjonene.
Et slikt skille har på ingen måte vært til
hinder for konstruktivt og positivt samarbeid.
Friluftsrådet har da også hatt positivt
samarbeid med mange forskjellige frivillige
organisasjoner opp gjennom årene.
Vedtektene for Trondheimsregionens
friluftsråd er grunnlaget for organiseringen og
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virksomheten (vedlegg 3). Her har det bare
vært gjort mindre justeringer/tilpasninger
siden de ble vedtatt i 1983.
Trondheimsregionens friluftsråd er et politisk
rådgivende organ for medlemskommunene.
Det er medlemskommunene som har ansvaret
for å tilrettelegge for friluftslivsaktivitet og
drifting av friluftsområdene. Friluftsrådet er
pådriver og samarbeidspartner for fremme
av friluftslivsinteressene i region, gi faglig
bistand, bidra økonomisk til regionale tiltak
og arbeide for økonomiske tilskudd fra fylke
og stat.
Vedtektene åpner for at friluftsrådet kan
foreta grunnerverv, sikring og opparbeidelse
av friluftsområder dersom vertskommune
ikke vil gjøre det. Denne muligheten for
sikring av regionale friluftsområder har ikke
vært benyttet, men den har vært diskutert
noen ganger i forbindelse med sikring av
viktige friluftsområder.
Friluftsrådet består av 7 medlemmer
oppnevnt av medlemskommunene. Klæbu,
Malvik, Melhus og Skaun oppnevner hver
1 medlem med varamedlem, Trondheim
kommune oppnevner 3 medlemmer med
varamedlemmer. Friluftsrådet oppnevnes
av kommunestyrene for kommunestyrets
funksjonstid, og så velger rådet selv leder
og nestleder som ikke bør være fra samme
kommune.
Friluftsrådet var stort sett sammensatt
av representanter som var ledere eller
medlemmer i kommunenes friluftsnemnder
fram til 1990. Det var som anbefalt i forslaget
til opprettelsen av friluftsrådet. For å ha
kontinuerlig kontakt og gjensidig oppfølging
i arbeidet var det viktig for både friluftsrådet
og medlemskommunene at representanter
i friluftsrådet også var leder eller medlem
i kommunens politiske organ som hadde
ansvar for friluftsliv. Kommunene skulle ha
friluftsnemnd i henhold til Friluftsloven,
men dette ble endret i 1990. Kommunenes
ansvar for friluftslivssektoren ble da langt
til andre utvalg/komiteer, forskjellig fra
kommune til kommune. Alle hadde
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imidlertid sett nytten av at det var ledere eller
medlemmer i kommunenes politiske organ
som har ansvar for friluftslivssektoren som
var representant i friluftsrådet og forsatte å
velge sine representanter ut fra dette. Det har
vært en stor styrke for både friluftsrådets og
medlemskommunenes arbeid for fremme av
friluftslivet i regionen.
Representanter i Trondheimsregionens
friluftsråd i perioden 1978 – 2007 framgår av
vedlegg 4.

Utvidelse av rådet
Friluftslivsaktiviteten foregår på tvers av
kommunegrensene. Vi er blitt mer mobile
med årene, og det har aktualisert utvidelse av
friluftsrådet.
Orkdal kommune og Stjørdal kommune
var på begynnelse av 1990-tallet i kontakt
med friluftsrådet for å vurdere et eventuelt
medlemskap. Det ble det ikke noe av.
I Handlingsplan for Trondheimsregionens
friluftsråd 2003 – 2010 ble det vedtatt at det
skulle tas initiativ ovenfor Selbu og Stjørdal
kommuner om deltakelse i friluftsrådet.
Disse kommunene grenser til friluftsrådets
medlemskommuner og de var derfor naturlige
samarbeidspartnere siden innbyggerne bruker
badeplasser og friluftsområder uavhengig av
kommunegrensene.
Stjørdal kommune hadde sak om medlemskap
til utredning og behandling i 2006/2007. I
november 2007 besluttet de at kommunen
ikke ville søke medlemskap i friluftsrådet.
Årsaken til dette resultatet lå nok mye i
motstand fra de frivillige organisasjonene i
Stjørdal som mente at de pengene kommunen
eventuelt skulle betale i medlemskontingent
heller burde gå til deres arbeide for friluftsliv.
Selbu kommune startet i 2007 diskusjon
om eventuelt medlemskap i friluftsrådet. I
juni 2008 søkte de om å bli medlemmer.
Trondheimsregionens friluftsråd har anbefalt
medlemskap ovenfor medlemskommunene og
Selbu ble medlem fra 2009.

Bildet til venstre:
Atle Venn var friluftsrådets
første sekretær. Han gjorde
en stor innsats under
etableringen av rådet og de
først utfordrende årene.
Bildet til høyre:
Kirsti Jaråker var friluftsrådets
daglige leder fra 1988 ut
2007.

Sekretariat
Ved stiftelsen av Trondheimsregionens
friluftsråd i 1978 ble anleggssjef Atle
Venn ved Avdeling kirke, kultur og fritid i
Trondheim kommune valgt som sekretær for
friluftsrådet. Friluftsrådet fikk dermed sin
sekretariatsfunksjon knyttet til Trondheim
kommune og den avdelingen som hadde
ansvar for friluftssektoren i Trondheim.
Etter søknad fra friluftsrådet påtok
Trondheim kommune ved Avdeling Kirke,
kultur og fritid seg å føre friluftrådets
regnskap fra og med 1980 og revisjon ble
utført av kommunerevisjonen i Trondheim.
Dette var en god ordning for friluftsrådet,
spesielt i de første årene hvor det var mange
forhold rundt opprettelsen og organiseringen
av friluftsrådet som skulle på plass.

Fylkesmannen hadde kontaktet Trondheim
kommune om bistand til oppsyn og betalte
kr. 50.000 for tjenesten. I juni 1987
ble det vedtatt å omgjøre engasjementet
til en fast stilling som daglig leder for
friluftsrådet, og en ny samarbeidsavtale
om sekretariatsfunksjonen ble inngått med
Trondheim kommune.
Finansieringen av stillingen som sekretær/
daglig leder var til dels basert på inntektene
fra oppsyn i verneområdene. I mars 1994 sa
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag opp avtalen
om oppsyns- og skjøtselsoppgaver som da var
på 350 timer pr. år for kr. 55.000, på grunn
av reduserte bevilgninger. For å kompensere
for tapte inntekter inngikk friluftsrådet
Friluftsgudstjeneste i Leinøra
avtale med Trondheim bydrift, Idrett, park
naturreservat i 1990.
og skog om at daglig leder skulle utføre

Friluftsrådet så etter få års innsats at det
var mange oppgaver som skulle løses og at
det var behov for en ansatt sekretær. Rådet
ønsket en sekretariatsordning knyttet til
en av medlemskommunene, og i desember
1983 ble formannen pålagt å forhandle med
Trondheim kommune om en deltidsstilling
for friluftsrådet i Avdeling kirke, kultur og
fritid.
I mars 1984 ble det vedtatt en prøveordning
gjeldende for 1984 og 1985 med en
stilling som sekretær for friluftsrådet
og med oppsyns- og skjøtselsoppgaver i
verneområdene tilsvarende 75 dagsverk i
Gaulosen for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
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saksbehandling/konsulentoppdrag inntil
350 timer pr. år for kr. 55.000. Senere ble
godtgjøringen endret til pr. time for utførte
oppdrag. Avtalen ble reforhandlet hvert år.
Den ble avsluttet etter 2007.
Den første ansatte sekretæren i friluftsrådet,
et engasjement, var Tove Hedvig Gaupset
som begynte i stillingen 1. januar 1985.
Hun sluttet i juli 1986. Samme høst ble
Eirik Lind engasjert som sekretær. Eirik Lind
sluttet i januar 1988. Kirsti Jaråker ble ansatt
som ny daglig leder fra mai 1988. Hun ble
i stillingen til hun gikk av med pensjon i
november 2007. Da tiltrådte Knut Erling
Flataker som friluftsrådets daglig leder.
Da Trondheim kommune omorganiserte
sin virksomhet i 1992 fikk friluftsrådet etter
eget ønske følge med driftsdelen i Avdeling
kirke, kultur og fritid som hadde ansvar for
friluftsliv, markaområdene, idrettsanlegg,
parker og friområder, til enheten ”Idrett,
park og skog” i Trondheim bydrift. Siden
etableringen av friluftsrådet hadde rådet
hatt sekretariat og administrative funksjoner
knyttet til denne avdelingen, et samarbeid
som friluftsrådet var svært godt fornøyd
med og gjerne ville videreføre selv om
planleggingsfunksjonen i Trondheim
kommune nå var flyttet til avdeling
byutvikling. Friluftsrådet mente at den
friluftsfaglige kompetanse og kunnskap som
ville være i ”Idrett, park og skog” var viktig
for både drift og planlegging av friluftstiltak,
og at det ville komme friluftsrådet til gode
i hverdagen og i samarbeidet mellom
medlemskommunene.
Denne løsningen har fungert veldig godt for
friluftsrådet som fortsatt har sitt sekretariat
knyttet til Trondheim bydrift.
Trondheim kommune, først ved Avdeling
kirke, kultur og fritid og senere Trondheim
bydrift, har vært et særdeles godt vertskap for
Trondheimsregionens friluftsråd gjennom
alle år.
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Friluftsrådets arbeid –
virksomheten - noen hovedtrekk
Friluftsrådene har årlig holdt ca. 8 møter
og behandlet i gjennomsnitt 35 saker,
220 møter og 1035 saker fra 1978
tom 2007. I tillegg har det vært holdt
regelmessige fellesmøter og befaringer med
medlemskommunene og fylkeskommunen.
Virksomheten har skjedd ut fra friluftsrådets
formålsparagraf om at rådet skal virke for
1. Sikring, tilrettelegging og drift av
områder for friluftsliv.
2. Større forståelse for friluftsområdenes
betydning, bedre friluftskultur og
utbredelse av friluftsliv.
En viktig premiss for virksomheten gjennom
disse 30 årene har vært den offentlige
friluftslivspolitikken som er nedfelt i Lov
om friluftsliv av 1957, stortingsmeldingene
om friluftsliv fra 1986-87 og 2000-2001,
andre stortingsmeldinger og rapporter
som berører friluftslivets interesser, statlige
tilskuddsordninger, handlingsplaner
for friluftsliv, fylkeskommunale
tilskuddsordninger m.m.
Arbeidet for sikring, tilrettelegging og
drift av områder for friluftsliv har vært
og er hovedoppgaven for friluftsrådet.
Dette fordi tilgang til friluftsområder og
-arealer er grunnlaget for å kunne drive
friluftslivsaktivitet.
Sikring av friluftslivets arealbehov har
vært sett på som en offentlig oppgave.
De offentlige tilskuddsordninger har
i hovedsak vært rettet mot sikring,
tilrettelegging og drift av friluftsområder.
Ved Stortingsmelding nr. 40 (1986-87)
Om friluftsliv ble det også satt mål om
mer friluftslivsaktivitet. Det førte etter
hvert til tilskuddsposter og økonomisk
støtte til tiltak for stimulering til mer
friluftsliv og aktivitetsstøtte fra staten over
Miljøverndepartementets budsjett.

Grønneset
friluftsområde ble
sikret som statlig
friluftsområde i
1986 – det første
området med
denne sikringsform i
Trondheimsregionen

For Trondheimsregionens friluftsråd førte
denne endringen til økt innsats for punkt
b) i formålet for friluftsrådet: å skape større
forståelse for friluftsområdenes betydning,
bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv
i medlemskommunene og i befolkningen.
Informasjons- og aktivitetstiltak har derfor
vært en viktig del av virksomheten siden
begynnelse av 1990-tallet.
I stiftelsesåret 1978 var det liten aktivitet
i Trondheimsregionens friluftsrådet –
konstituerende møtet og et møte hvor mulige
friluftstiltak ble diskutert.
Fra 1979 ble det stor aktivitet i
friluftsrådet ved utarbeidelse av den første
planen for friluftstiltak i regionen og
arbeidet for å etablere et godt samarbeid
med medlemskommunene. Det ble
holdt fellesmøter og befaringer med
medlemskommunenes friluftsnemnder og
administrasjon. Her var det gjennomgang
av forslag til tiltak som la grunnlaget for
utarbeidelsen av planer for friluftstiltak i
regionen, og for kommunenes gjennomføring
av tiltakene. Dette arbeidet er grunnlaget for
lokalisering av de regionale friluftsområdene
og tilrettelegging av disse som vist i
oversikten i vedlegg 7.

Allerede i 1980 sto friluftsrådet for
sitt første større arrangement. Da ble
Landskonferanse om friluftsliv, en samling
for interkommunale friluftsråd, arrangert
i Trondheim 9.-11. juni. Programmet
var tettpakket med befaringer i regionen
og foredrag om aktuelle temaer for
friluftssektoren. Etter tilbakemeldingene
å dømme var det et meget vellykket
arrangement.
Den første folderen om muligheter for
friluftsliv i Trondheimsregionen ble utgitt
i 1983. Da var det
en prioritert oppgave
å informere om
friluftsrådets virksomhet
i kommunene og drive
opplysningsvirksomhet
om friluftsliv ved kåseri
og lysbilder i skolene.

Den første folderen
over friluftsområder i
Trondheimsregionen
kom ut i 1983.

Det var representantene
i friluftsrådet som sto
for mye av det praktiske
arbeid og kontakten med
medlemskommunene fram
til sekretær ble engasjert
i 1985. Med egen ansatt
sekretær tok friluftsrådet fatt
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på andre oppgaver og økte sin bistand til
medlemskommunene i faglige spørsmål og
med planleggingsarbeid, og aktiviteten økte
betydelig.
Friluftsrådets virksomhet til slutten av
1980-tallet var preget av arbeidet rettet
mot sikring, tilrettelegging og drift av
friluftsområder i medlemskommunene,
informasjon om friluftsområdene og
utarbeiding av planer for friluftsliv.
Friluftsrådet satte også viktige temaer for
utvikling av friluftslivet på dagsorden.
Høsten 1985 ble det arrangert
dagskonferanse om ”Friluftsliv for
funksjonshemmede” og våren 1987 ble
det avviklet et seminar om ”Friluftsliv
og reiseliv – konflikter, samarbeid og
utviklingsmuligheter”.
Omfanget av planarbeidet har økt
betydelig etter 1990. I tillegg til eget
planarbeid har friluftsrådets medvirket
i planarbeid i medlemskommunene,
fylkeskommunen og fylkesmannen. Antall
plansaker: kommuneplaner, arealplaner,
kommunedelplaner, planer for friluftsliv i
medlemskommunene, reguleringsplaner,
verneplaner m.m. som friluftsrådet har
uttalt seg til om friluftslivets interesser
har økt fra 2-3 saker i året på slutten av
1980-tallet til ca 100 saker i 2007.
Siden 1991 har friluftsrådets virksomhet
også omfattet en rekke tiltak for å øke
friluftsaktiviteten, spesielt blant barn
og unge. Skoler, barnhager og SFO
tilbys idésamlinger/kurs i uteaktivitet
og idépermer med forslag til aktiviteter
knyttet til de forskjellige fag og klassetrinn
distribueres.
Folderen om friluftslivsmulighetene
som kom i 1983 er videreutviklet til
turplanleggingskart og en serie enkle turkart
er gitt ut for at flere skal dra på tur.
Det har i alle år vært arbeidet på flere plan
for at fylkeskommunen og staten skal yte
mer til sikring, tilrettelegging og drift av
friluftsområder og til aktivitetstiltak.
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I uttalelser til stortingsmeldinger, rapporter
og saker som har betydning og berører
friluftslivsinteressene har Trondheimsregionens
friluftsråd fremmet trondheimsregionens syn
og interesser ovenfor sentrale myndigheter.

Friluftsrådenes Landsforbund
Etter stiftelsen i 1978 etablerte
Trondheimsregionens friluftsråd
kontakt med de andre interkommunale
friluftsrådene i landet og deltok på de
årlige landskonferansene for friluftsråd. Ole
Haugum fra Trondheimsregionens friluftsråd
var med i interimstyret for etablering av et
landsforbund. Det resulterte i stiftelsen av
Friluftsrådenes Landsforbund 1. juni 1986 i
Ålesund.
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et
samarbeidsorgan for de interkommunale
friluftsrådene. På landsbasis var det i 2007
20 friluftsråd. FL er friluftsrådenes felles
talerør og pådriver mot sentrale myndigheter
og arbeider for styrking av allmennhetens
friluftsliv gjennom egne tiltak og ved å støtte
arbeidet i medlemsfriluftsrådene. Det omfatter
friluftspolitisk og friluftsfaglig arbeid, og ikke
minst arbeid for bedre økonomiske vilkår for
friluftslivsarbeidet.

Begge bildene:
Trondheimsregionens
friluftsråd har arrangert
flere landskonferanser
om friluftsliv og
generalforsamlinger
for Friluftsrådenes
landsforbund. Her fra
befaring ved Nidelva
og på Øysand under
konferansen i 1989.

FL har vært et viktig samarbeidsorgan for
Trondheimsregionens friluftsråd, for å få
fremmet saker og forslag fra vår region for
sentrale myndigheter og i uttalelser til saker,
for økonomisk støtte til rådets virksomhet
og friluftslivsarbeidet, for faglig arbeid,
oppdatering og erfaringsutveksling med
andre friluftsråd og for politisk samarbeid og
erfaringsutveksling.
I alle år har representanter fra
Trondheimsregionens friluftsråd deltatt
på landskonferansene for friluftsråd og på
årsmøtene for FL. Det har vært viktige
samlinger for politisk erfaringsutveksling
og for å oppleve hvordan andre friluftsråd
arbeider.

Samarbeid med fylkeskommunen
og samarbeidsutvalget for
Trondheimsregionen
Trondheimsregionens friluftsråds oppgave
har fra starten av vært å arbeide for fremme
av friluftsliv i regionen i samarbeide med
fylkesfriluftsnemnd, regionplanrådet,
kommuner og andre, og det er nedfelt i
formålsparagrafen i vedtektene.
Regionplanrådet for Trondheimsregionen
og fylkeskommunen var sentrale i

etableringen av friluftsrådet. Friluftsrådet
hadde et nært samarbeid med disse, spesielt
med regionplanrådet den første tiden etter
etableringen, men samarbeidet ble aldri
formalisert. Arbeidet med friluftsrådets status
og vedtekter var sentrale temaer. I forbindelse
med organiseringen av regionplanrådets
arbeid ble mulighetene for felles sekretær for
regionplanrådet og friluftsrådet diskutert i
slutten av 1981.
Etter at vedtektene til friluftsrådet var
godkjent av regionplanrådet i 1982 ser det
ut som kontakten mellom friluftsrådet og
regionplanrådet avtar/tar slutt.
I 1986 ble samarbeidet mellom
Fylkesfriluftsnemnda i Sør-Trøndelag
og Trondheimsregionens friluftsråd
formalisert ved en samarbeidsavtale
som ble gjort gjeldende fra 01.04.1986.
Fylkesfriluftsnemnda og friluftsrådet skulle
utveksle kopi av møteinnkallinger med
saksframlegg og møteprotokoller. Friluftsrådet
skulle foreslå prioritering av aktuelle tiltak
i regionen overfor nemnda. Friluftsrådet
og fylkesfriluftsnemnda skulle ha minst ett
fellesmøte og befaring for året, og partene
skulle samarbeide med bedre informasjon om
aktuelle friluftstiltak overfor brukerne.
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Siden 1986 har
samarbeidet mellom
Fylkesfriluftsnemnda
i Sør-Trøndelag
fylkeskommune og
Trondheimsregionens
friluftsråd vært
formalisert ved en
samarbeidsavtale.
Her underskriver
fylkesvaraordfører
Gunn Inger Løvseth fra
fylkesfriluftsnemnda og
Knut Erling Flataker fra
friluftsrådet fornyelse av
avtalen i 2003.

Samarbeidsavtalen har ført til god kontakt
mellom politikerne i fylkesfriluftsnemnda og
friluftsrådet og administrasjonen, spesielt i
forbindelse med felles møter og befaringer til
friluftsområder i region.
Samarbeidsavtalen med Fylkesfriluftsnemnda
for Sør-Trøndelag er videreført gjennom alle
år, også etter lovendringer og omorganisering
i fylkeskommunen. Etter omorganiseringene
på begynnelsen av 1990-tallet ble
friluftslivsarbeidet slått sammen med
andre innsatsområder/fagområder under
Hovedutvalg for næring, samferdsel og
kultur. Det førte nok til en svekkelse av det
politiske arbeidet på friluftssektoren i forhold
til at fylkesfriluftsnemnda bare hadde hatt
fokus på friluftssaker. Samarbeidsavtalen
førte imidlertid til at friluftsrådet kunne
medvirke til at den nye fylkesfriluftsnemnda
som hadde ansvaret for mange saksfelt, også
fulgte opp sitt ansvar etter friluftsloven.
Siden 2004 har Fylkesutvalget vært
Fylkesfriluftsnemnd for Sør-Trøndelag.
De årlige fellesmøtene og befaringene på
et høyt politisk nivå i fylkeskommunen
har vært positivt for utviklingen av
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friluftslivet i Trondheimsregionen og for
fylkeskommunens innsats på friluftssektoren
i fylket.
Regionplanrådet for Trondheimsregionen
ble på midten av 1980-tallet avviklet
og erstattet av Samarbeidsorganet for
kommunene i Trondheimsregionen, som
nå har navnet Samarbeidsutvalget for
Trondheimsregion - et samarbeidsutvalg
hvor ordførere og rådmenn i kommunene
i regionen møtes for å drøfte felles saker
og utfordringer, og for å bli enig om felles
plattform i saker. Samarbeidsorganet
og friluftsrådet utvekslet innkallinger
og protokoller fra sine møter, men
samarbeidet ble ikke formalisert. Aktiviteten
i samarbeidsorganet var variabel og få
saker var rettet mot friluftslivssektoren.
Etter 2003 økte heldigvis aktiviteten
i samarbeidsutvalget. Nå ble også
utfordringene på friluftslivssektoren satt
på dagsorden og Trondheimsregionens
friluftsråd trukket inn i arbeidet. Det har
resultert i et positivt samarbeid mellom
samarbeidsutvalget og friluftsrådet, større
fokus og økt politisk innsats for fremme av
friluftslivet i regionen.

Rammer for friluftslivsarbeidet
Lov om friluftsliv av 1957 ligger til grunnen
for friluftspolitikken i Norge. Ved revisjon av
loven i 1996 fikk loven en formålsparagraf:
Formålet med denne loven er å verne
friluftslivets naturgrunnlag og sikre
almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i
naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv
som en helsefremmende, trivselskapende
og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og
fremmes.

Med denne og andre endringer ble det enda
klarere fastslått at friluftsliv og fremme av
friluftslivsformål er en lovpålagt oppgave.
Det er kommunene, fylkeskommunene,
fylkesmannen, direktorat og departement
som skal arbeide for fremme av friluftsliv
innen sitt område.
Trondheimsregionens friluftsråd har
fremholdt at fordi fremme av friluftsliv er
en lovpålagt oppgave må tilrettelegging for
friluftsliv med turstier, turveier, skiløyper
og friluftsområder anses å være en del av
samfunnets infrastruktur, og de offentlige
organer som har ansvaret må vise større vilje
til å sikre friluftsinteressene i sine planer
og budsjetter. Gjennom disse 30 årene har
det vært mange festtaler om hvor viktig
friluftslivet er for den enkelte og samfunnet,
men det har vært lite vilje til å følge opp med
innsats og bevilgninger til sikring av arealer
til friluftsformål, bedre tilrettelegging og
tiltak for å øke friluftslivsaktiviteten.

rapport til fylkesplan om ”Offentlige tiltak
innen friluftssektoren i Sør-Trøndelag
1979-89”. Dokumentet ble videreført ved
at fylkesmannen og fylkesfriluftsnemnda
i 1984 utarbeidet ”Handlingsprogram
for friluftsliv i Sør-Trøndelag fylkes for
perioden 1984-1989”. I 1993 utarbeidet
miljøvernavdelingen hos fylkesmannen
”Handlingsplan for friluftsliv i Sør-Trøndelag
fram mot år 2000”.
Siden fylkeskommunen er ansvarlig for det
regionale planarbeid har fylkesplaner og de
forskjellige fylkesdelsplanene vært viktige i
arbeidet for friluftslivet i trondheimsregionen.

Økonomi
Trondheimsregionens friluftsråd startet
sin virksomhet helt ”på bar bakke”, og det
var nok ikke bare enkelt. Friluftsrådets
virksomhet skulle dekkes ved inntekter fra
kontingent fra medlemskommunene og
tilskudd fra fylkeskommunen og staten. Av
inntektene skulle friluftsrådet yte støtte til
regionale friluftstiltak i medlemskommunene.
På denne måten støttet kommunene
hverandre i deres arbeid med tilretteleggingen
av regionale friluftstiltak.
Det kan vel med ganske stor sikkerhet sies at
det var de indirekte bidragene fra Trondheim
kommune og frivillig innsats fra de politisk

Det er fine skiløyper
i Vassfjellet.

Stortingsmeldingene ”Om friluftslivet ”
(1986-87) og ”Friluftsliv – Ein veg til høgare
livskvalitet” (2000-2001) har vært viktige for
friluftslivsarbeidet. De har trukket opp mål
og rammer for friluftslivsarbeidet. Spesielt
viktig har det vært, at meldingene har satt
friluftsliv på dagsorden og den politiske
agenda. Friluftsliv har grenseflater mot bl.a.
helse, idrett, landbruk, kultur, miljø og
reiseliv, og det kommer klart til uttrykk i
stortingsmeldinger om disse områdene.
Det første handlingsprogram for friluftsliv
i Sør-Trøndelag ble utarbeidet som en
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valgte medlemmene i friluftsrådet som sikret
virksomheten den første tiden. Kommunen
hadde påtatt seg å føre rådets regnskap og
revisjon ble utført av kommunerevisjonen.
Friluftsrådets sekretariatsfunksjon var
også knyttet Avdeling kirke, kultur og
fritid som vederlagsfritt stilte kontor og
kontortjenester til disposisjon for friluftsrådet
helt fram til 1992. Dette er tjenester som
er regulert i samarbeidsavtale mellom
friluftsrådet og Trondheim kommune, og
som friluftsrådet har betalt for siden 1992.
Det er vedtektsfestet at friluftsrådets regnskap
føres av Trondheim kommune og at revisjon
utføres av kommunerevisjonen i Trondheim.
Tilskudd fra Miljøverndepartementet til
administrasjon/drift av friluftsrådet har
også vært svært viktig. Det første tilskudd
kom i 1979 med kr. 10.000. Da det skulle
etableres sekretærordning fikk friluftsrådet
møte med departementet hvor de la fram
behovet for sekretærordningen og ønsket om
støtte til etableringen. Det var sannsynligvis
dette møtet som utløste henvendelsen fra
fylkesmannen til Trondheim kommune om
bistand til oppsyn i naturvernområdene og
at dette ble kombinert med en stilling som
sekretær for friluftsrådet.
For å få støtte fra Miljøverndepartementet
forutsettes det egenfinansiering ved
medlemskontingent eller faste tilskudd. For
Trondheimsregionens friluftsråd har dette
vært dekket ved medlemskontingenten
fra kommunene. Administrasjonsstøtten
fra departementet har steget ganske jevnt
gjennom årene og var i 2007 på kr. 240.000.
Til sammen har Trondheimsregionens
friluftsråd fått kr. 3.259.800
i administrasjonsstøtte fra
Miljøverndepartementet siden etableringen
i 1978 – midler som ikke hadde kommet
regionen til gode uten et friluftsråd.
Sør-Trøndelag fylkeskommune som
var pådriveren for etablering av
Trondheimsregionens friluftsråd, og som på en
måte ”tvang” fram etableringen av rådet, ville
ikke gi tilskudd til friluftsrådets virksomhet.
16

Dette ble tatt opp med fylkeskommunen ved
etableringen og har siden vært tema i møtene
mellom friluftsrådet og fylkeskommunen.
Friluftsrådet har ment at fylkeskommunen
kunne gi et årlig tilskudd i forhold til
innbyggertallet i Trondheimsregionen. Et
alternativ var også at fylkeskommunen
kunne bli medlem av Trondheimsregionens
friluftsråd og betale kontingent slik det ble
gjort andre stede i landet. Fylkeskommunen
holdt imidlertid på at fylkeskommunens
tilskudd kun skulle gå til tiltak og prosjekter
for fremme av friluftsliv i kommunene og ikke
til friluftsrådet virksomhet.
Først i 2006 bevilget fylkeskommunen
tilskudd med kr. 100.000 til friluftsrådets
virksomhet. Det samme beløp ble
bevilget i 2007. Friluftsrådet mener at
fylkeskommunenes medvirkning til
friluftssektoren i regionen bør økes betydelig i
årene framover.
Friluftsrådets første budsjett var for 1979.
Inntektene var medlemskontingenten var
kr. 80.000. Av dette var kr. 60.000 avsatt
til friluftstiltak i medlemskommunene og
resten til friluftsrådets virksomhet. Den
første støtte til regionale friluftstiltak ble
tildelt i desember 1979. Da ble det bevilget
kr. 5.000 til fullføring av parkeringsplassen
ved Svean friluftsområde i Klæbu. Etter
søknad fra Orkdal Røde kors til Trondheim
kommune som hadde videresendt søknaden til
friluftsrådet, ble det også bevilget kr. 5.000 til
vakthytte på Søvasskjølen i Orkdal kommune.
Støtten ble begrunnet med at en stor andel av
brukerne av området ved Søvasskjølen kom fra
Trondheimsregionen.
Etter 30 års virke, i 2007, var friluftsrådets
inntekter kr. 2.149.789. Av dette ble kr.
786.706 fordelt i støtte fra friluftsrådet
og stats-/fylkestilskudd til friluftstiltak
i medlemskommunene. I tillegg betalte
friluftsrådet kostnader på ca. kr. 250.000 for
fellesprosjekt: friluftsdager, kursaktiviteter og
utgivelse av to turkart.
De første årene brukte friluftsrådet til å
spare opp egenkapital som skulle sikre

Det første friluftsområde
som fikk tilskudd fra
friluftsrådet var Svean
friluftsområde. Her
holder friluftsrådet
og Utvalg for kultur,
næring og miljø i Klæbu
kommune fellesmøte
og befaring på
området.

virksomheten og som skulle være en reserve
hvis man hadde behov for å ha midler
til viktige friluftstiltak. Mye arbeid ble
lagt ned for at fylkeskommune og staten
skulle gi tilskudd til rådets virksomhet
og til friluftsformål i regionen. Det la
grunnlaget for at sekretær kunne ansettes
og at det kunne overføres støtte til regionale
friluftstiltak i medlemskommunene. I alle år
har virksomheten i friluftsrådet drevet etter
prinsippet om en ”sunn” økonomi – penger
ble ikke brukt før de var kommet inn - og
friluftsrådet har hatt god økonomistyring.

Medlemskontingenten
Medlemskontingenten fra
medlemskommunene har vært og er
bærebjelken i friluftsrådets økonomi. Den
er grunnlaget for støtten fra friluftsrådet til
regionale friluftstiltak i medlemskommunene
og fundamentet for å søke om tilskudd fra
fylkeskommune og Miljøverndepartement
som har krav om egenfinansiering ved faste
tilskudd eller medlemskontingent.
Medlemskontingenten for 1979 var kr. 0,50
og for 1980 kr. 1,- pr. innbygger som var

kontingentsatsen fram til 1986. Da ble den
vedtatt til kr. 2,- pr. innbygger ut fra at det
var mange uløste oppgaver og at man hadde
engasjert sekretær. I perioden 1988-2005 var
kontingenten kr. 2,50 pr. innbygger.
Kontingentsatsen ble i 2005 vedtatt endret til
kr. 3,50 for 2006 og til kr. 4,50 i 2007.
Begrunnelsen for denne kontingentøkningen
var at friluftslivssektoren i Trondheimsregionen
står ovenfor en rekke utfordringer med
sikring, tilrettelegging og drift av områder
for friluftsliv, og at det ikke var balanse
mellom de oppgaver som skal løses og
medlemskontingenten som hadde vært
uendret siden 1988. Friluftsrådet hadde
tidligere vurdert å foreslå kontingentøkning,
men hadde frafalt dette på grunn av
medlemskommunenes økonomiske situasjon.
Situasjonen var nå at medlemskontingenten
ikke ga rom for støtte til medlemskommunene
til tilrettelegging, vedlikehold og drift
av de regionale friluftsområdene og til
aktivitetstiltak, en støtte som også utløser økte
statlige og fylkeskommunale tilskudd.
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Medlemskommunene var enig med
friluftsrådet i at noe måtte gjøres og
godkjente kontingentøkningen.

Friluftsrådets økonomisk
støtte til regionale friluftstiltak i
medlemskommunene
Det var vedtatt at Trondheimsregionens
friluftsråd skulle være rådgivende og pådriver
for friluftsarbeidet i regionen og ikke en egen
driftsorganisasjon. Medlemskommunene
skulle fortsatt ha ansvaret for å tilrettelegge
regionale områder for friluftsliv og drifte
disse med økonomisk støtte fra friluftsrådet.
Med denne ordningen hadde kommunene
fortsatt ansvaret for friluftslivsektoren i sin
kommune, samtidig som man fikk fordelen
av det interkommunale samarbeidet ved
økonomisk støtte fra friluftsrådet, politisk og
faglig samarbeid.
Den første støtten med kr. 10.000 ble
bevilget i desember 1979. Da fikk Klæbu
kr. 5.000 til fullføring av parkeringsplassen
ved Svean friluftsområde og Orkdal Røde
kors kr. 5.000 til vakthytte ved Søvasskjølen.
I 1980 ble det bevilget kr. 5.000 til gjerder
rundt Svean bad i Klæbu og i 1981 kr.
20.000 til Svorksjøen friluftsområde i
Melhus.

Friluftsområdene
ved Svorksjøen
var blant de første
som fikk tilskudd til
tilrettelegging for
friluftsliv.
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Fra 1982 ble det vedtatt enkle retningslinjer
for søknader fra medlemskommunene om
støtte, samlet vurdering og fordeling av
støtten, som fortsatt gjelder. Det året ble det
fordelt kr. 95.000 til 6 tiltak.
Siden etableringen i 1979 har friluftsrådet
av egne midler fordelt til sammen
kr. 6.492.000 til regionale friluftstiltak i
medlemskommunene og til felles tiltak
og prosjekter bl.a. til sikring av områder
for friluftsliv, utfartsparkeringsplasser,
badeplasser, turstier/-veger, skiløyper,
naturstier, tilrettelegging og opparbeiding,
til drift av regionale friluftsområder,
informasjonsfolder, turkart, kursvirksomhet,
friluftsdager og aktivitetstiltak.

Tilskudd til regionale friluftsformål i
Trondheimsregionen
Trondheimsregionens friluftsråd har i alle år
nedlagt et betydelig arbeidet for økte tilskudd
til friluftsformål i regionen bl.a. tilskudd
til friluftsrådets virksomhet, økte tilskudd
fra fylkeskommune og staten til regionale
friluftsområder og aktivitetstiltak. En viktig
del av dette har vært å arbeide for gode og
enkle kriterier for tilskuddsordninger og

for rapportering slik at disse medfører minst
mulig byråkrati.
På 1980-tallet var de offentlige tilskudd
som friluftsråd og kommuner kunne søke i
hovedsak rettet mot sikring, opparbeiding,
tilrettelegging og drift av områder og
tiltak for friluftsliv. Tilskuddsordninger til
aktivitetstiltak var rettet mot de frivillige
organisasjoner. Fra begynnelsen av 1990-tallet
endret dette seg. Det ble konstatert behov økt
fysisk aktivitet i befolkningen, og det kom
nye tilskuddsposter for aktivitetstiltak og
stimulering til mer friluftsliv.

I 1994 ble
Ladestien fra
Ladehammeren
til Rotvoll tatt
i bruk. Det er
planlagt at stien
skal gå til Være og
noen etapper er
opparbeidet.
Bildet over viser
utsikten mot
fjorden ved
Smedstua.

De offentlige tilskuddsordninger fra stat og
fylkeskommune har vært helt avgjørende
for at dette arbeidet har blitt ivaretatt av
kommunene og interkommunale friluftsråd,
om enn på et langt lavere nivå enn hva
behovet tilsier. Tilrettelegging for friluftsliv har
ikke stått høyt oppe på prioriteringslistene –
det har blitt mange ”festtaler” opp gjennom
årene.
De offentlige tilskuddsordningene har
i betydelig grad vært med på å påvirke
virksomheten i Trondheimsregionens
friluftsråd og medlemskommunene.
Tilskuddene har vært viktig for finansiering
av friluftstiltak og for å utløse kommunenes
egenandel. Tilskuddsordningene har vært
og er en ”gulrot” og et styringsverktøy for
hvilke tiltak og aktiviteter som har prioritet.
Det gjenspeiler seg i de handlingsplaner
friluftsrådet har lagt til grunn for sitt arbeid.
Trondheimsregionens friluftsråd har siden
1986 samordnet medlemskommunenes
søknader om tilskudd fra stat og
fylkeskommune til friluftsformål og
prioriterer disse. Ved å se tilskuddsordninger
samlet, sammen med den støtten som
friluftsrådet selv fordeler, har det vært mulig
å få samordnet finansieringen av friluftstiltak
med egnekapital og tilskudd. Friluftsrådets
støtte til tiltak i medlemskommunene er å
anse som del av kommunens egenkapital
i forhold til tilskuddsordningene. Det har
medvirker til økte tilskudd. Samordningen
har ført til raskere finansiering og

gjennomføring av regionale friluftstiltak. Det
har også resultert i kun en rapportering fra
kommunene for hver tiltak til friluftsrådet
som sender samlet rapportering til de
forskjellige instanser.
Tilskuddordningene for friluftslivssektoren
har variert og endret seg gjennom årene.
I årene fram til og med 1991 fordelte
Fylkesfriluftsnemnda i Sør-Trøndelag
tilskudd fra fylkeskommunen og staten
ved Miljøverndepartementet. Etter
den tid har fylkeskommunen fordelt
tilskuddene fra fylket, og fylkesmannen
har fordelt tilskuddene fra staten ved
Miljøverndepartementet.
De første tilskuddene fra tippemidlene/
spillemidlene til anlegg for friluftsliv kom
i 1990 og ble fordelt av fylkeskommunen,
mens tilskudd til aktivitetstiltak fra
tippemidlene/spillemidlene som kom i 1998,
fordeles av Friluftsrådenes Landsforbund.
Disse tilskuddsordningene kan sies å være de
”faste” muligheter for tilskudd. Så kommer
det med jevne mellomrom muligheter for
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tilskudd til konkrete tiltak og prosjekter
over andre offentlige budsjettposter hos
fylkeskommunen og departementene.
Trondheimsregionen har ifølge friluftsrådets
oversikter for perioden 1979-2007 mottatt
kr. 5.404.500 i statlige og fylkeskommunale
midler til regionale friluftstiltak. Legger vi
til støtten fra friluftsrådet på kr. 6.492.000
utgjør tilskudd og støtte samler
kr. 11.896.500 til medlemskommunenes
arbeid og fellesprosjekter. Tilskuddene og
støtten har bare utgjort en liten andel av
kostnadene. Anslagsvis er det nok brukt over
30 mill. kr. på de regionale friluftstiltakene i
disse årene.

Høstdag ved
Haukvatnet som
ble arrangert første
gang i 1992, har
hvert år samlet flere
hundre deltakere.

Tilskudd fra staten via
Miljøverndepartementet
Statens tilskuddsordning over
Miljøverndepartementets budsjett omfatter
tilskudd til sikring av friluftsområder dvs.
kjøp av områder eller evigvarende avtale
om bruk til friluftsformål, tilskudd til
tilrettelegging av regionale friluftsområder
som de senere år er endret til å gjelde for
statlig sikrede friluftsområder, og fra 1994 til
aktivitet og stimulering til økt friluftsliv.
Siden 1985 har tilrettelegging av
regionale friluftsområder og statlig sikrede
friluftsområder i Trondheimsregionen mottatt

tilskudd med rundt kr. 3.300.000 i statlige
tilskudd. Friluftsrådet har ikke tallene for
årene før 1985, og for årene 1985-1987 har
vi ikke fordelingen mellom fylkeskommunale
og statlige midler som ble fordelt av
fylkesfriluftsnemnda. Det kan imidlertid med
sikkerhet sies at tilskuddene ikke har vært
mindre enn dette.
Siden midten av 1990-tallet har den statlige
tilskuddsordningen til opparbeiding,
tilrettelegging, vedlikehold og skjøtsel
vært forbeholdt statlig sikrede områder
– områder som er kjøpt ved statlige
midler eller evigvarende servitutter. For
trondheimsregionen var dette en negativ
utvikling siden det ikke har vært tradisjon for
statlig sikring av friluftsområder i regionen.
I 2006, i forbindelse med at Friluftsrådenes
Landsforbund la strategier for økte statlig
tilskudd til regionale friluftsområder,
fremmet Trondheimsregionen forslag om at
staten skal dekke minst 50% av kostnadene
ved vedlikehold og drift av statlig sikrede
områder og at staten skal yte økonomisk
støtte til regionale friluftsområder som driftes
av friluftsråd/kommuner. Denne saken
arbeides det fortsatt med.
Til aktivitetstiltak og tiltak for stimulering
til økt friluftsliv har friluftsrådet og
medlemskommunene fått kr. 904 000 i
tilskudd til bl.a. friluftsdager, naturvettene,
naturen som klasserom, turforslag, enkle
turkart.

Tilskudd fra Sør-Trøndelag
fylkeskommune
Det var fylkeskommunen som i
1979 var pådriver for etableringen av
Trondheimsregionens friluftsråd og som
bl.a. hadde argumentert med at det var
behov for plan for friluftsliv i regionen
som grunnlag for fylkets fordeling av
tilskudd på ca. kr. 300.000 pr. år. Dette var
tilskudd fra statsmidler og fylkeskommunen
som ble fordelt av fylkesfriluftsnemnda.
Hvor mye som ble tildelt friluftstiltak i
trondheimsregionen fram til 1985 har ikke
friluftsrådet oversikt over.
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Fra 1985 til og med 2007 har
fylkeskommunen gitt kr. 1.250.000 i tilskudd
til friluftstiltak i trondheimsregionen. Av
fylkeskommunenes samlede bevilgninger
til friluftsformål har det årlige tilskudd til
friluftstiltak i trondheimsregionen ligget lavt
i forhold til regionens høye innbyggertall
og derved større behov for å tilrettelegge
for friluftslivsaktivitet. Selv om de årlige
tilskuddene var små, fra kr. 10.000 til
kr. 85.000, mente friluftsrådet at dette
var viktige tilskudd som signaliserte at
fylkeskommunen tok et ansvar for fremme av
friluftsliv.
Sør-Trøndelag fylkeskommune strøk foreslått
støtte til friluftsformål i kommunene under
budsjettbehandlingen for 1994. Det mente
friluftsrådet var svært beklagelig. Tilskuddene
fra fylkeskommunen hadde vært et viktig
signal om at det var viktig og riktig å
tilrettelegge for allmennhetens friluftsliv
og derigjennom til befolkningens helse og
trivsel. Friluftsrådet startet umiddelbart
arbeidet for å gjeninnføre tilskuddsposten.
Så vidt vites var det ingen andre som tok
tak i denne saken. Først i 1996 bevilget
fylkeskommunen igjen midler til tilskudd
til friluftsformål med kr. 50.000 og tiltak i
trondheimsregionen fikk kr. 10.000. De siste
tiårene har fylkeskommunens bevilgninger
årlig ligget rundt kr. 200.000 hvorav tiltak
i trondheimsregionen er tildelt rundt kr.
80.000.
Friluftsrådet fortsetter å arbeide opp mot
fylkeskommunen for å øke tilskuddene
til friluftsformål. Friluftsrådet mener
et er svært viktig i den tett befolkede
trondheimsregionen at fylkeskommunen
blir en tunge aktør i friluftslivs- og
folkehelsearbeidet.

Andre støtteordninger
Fra begynnelsen av 1990-årene har det vært
en del øremerkede tilskuddsposter rettet
mot spesielle aktiviteter som markering
av Friluftslivets år i 1993 og 2005, Folk I
Form-løyper og forebyggende helsearbeid.
Av slike midler har friluftsrådet fått tilskudd
med kr. 276.000.

Miljøpakke Trondheim 1989-1992
var et stort løft for friluftslivet. 19
friluftstiltak fikk kr. 4.800.000 i tilskudd
fra Miljøverndepartementet. Det utløste
tilsvarende beløp fra Trondheim kommune
til friluftsformål. Opparbeiding og
tilrettelegging av Ladestien var et stort og
viktig tiltak som nok neppe hadde vært
realisert på den tiden uten miljøpakken.
Av andre tiltak nevnes at Lavollen ble
rehabilitert, turstier/turdrag i Bymarka,
Estenstadmarka, langs Nidelva og langs flere
vassdrag ble opparbeidet.
Friluftslivet fikk også nyttegjort seg av
statens sysselsettingspakke som var opprettet
i 1993 for å motvirke arbeidsledigheten.
Da fikk Trondheim kommune
kr. 918.000 i tilskudd, 72 månedsverk,
til 5 friluftslivstiltak.

Friluftsrådets planer
Friluftslivets viktigste ressurs er tilstrekkelig
med arealer og områder hvor det kan drives
friluftsliv. Planer, spesielt arealplaner og
reguleringsplan, som ivaretar allmennhetens
friluftsinteresser slik at alle kan komme seg
ut på tur til fots eller på ski, til badeplasser
og friluftsområder, er helt avgjørende for at
det skal være mulig å etterleve formålet med
friluftsloven.
De nasjonale og fylkeskommunale
målsettinger for friluftsliv har vært
retningslinjene for den offentlige innsatsen
i friluftssektoren i regionen og for
friluftsrådets virksomhet.
Siden 1979 har virksomheten i
Trondheimsregionens friluftsråd skjedd
etter planer som har vært forankret i
medlemskommunene. Handlingsplaner
som igjen har vært grunnlaget for de årlige
arbeidsplanene.

1979-1989
Trondheimsregionens friluftsråd vedtok i
1979 sin første plan over tilretteleggingstiltak.
Den hadde 39 tiltak for friluftsliv i
Trondheimsregionen for perioden 19791989 med prioritering. Denne planen har
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vært en grunnsten for arbeidet for fremme av
friluftslivet i regionen. (vedlegg 5)
Statusrapport fra 1985 viser at 22 prosjekter
var gjennomført hvorav 11 med tilskudd fra

friluftsrådet. I oppsummeringen ble det vist
til at parkeringsmulighetene i utfartsterrenget
var blitt bedret. Det var imidlertid fortsatt
flere steder, både i utfartsterrenget og ved
de mest benyttede badeplassene, hvor
parkeringsforholdene måtte bedres for å
unngå konflikter. Behovet for tiltak var
imidlertid størst i strandsonen. Det var
relativt få tilgjengelige strandarealer i region
og det var behov for sikring av flere områder
ved kjøp eller reguleringsplan. Dette på
grunn av konkurransen om arealene i
strandsonen. Som eksempel ble det vist til
Statoils etablering på Rotvoll og tidligere
planer om oljetankanlegg på Malvikodden.
Det var få av friluftsområdene i regionen
som var tilgjengelig for funksjonshemmede.
Noen nye anlegg var kommet, men det
gjensto mye tilrettelegging på eksisterende
bade- og friluftsområder. Dette ble pekt på
som den største utfordringen i friluftsarbeidet
i 80-årene. En revidert plan ble vedtatt for
perioden 1986-1988. (vedlegg 6)
Disse første planene for friluftsliv viser at
det kan ta lang tid å få realisert tiltakene.
For eksempel sto sikring av Midtsandodden/
Midtsandtangen som friluftsområde i Malvik
på den første plan med prioritet nr. 9. Etter
at det har vært arbeidet med forskjellige
løsninger for å gjøre området tilgjengelig for
alle ble det først sikret som friluftsområde
i 2006. Arbeidet med tilretteleggingen i
området er bare så vidt kommet i gang. Et
annet eksempel er badeplassen på Øysand i
Melhus kommune som hadde prioritet nr. 1
i denne første planen. Også her har det vært
et kontinuerlig arbeid for sikring, uten at
det har blitt noen løsning. Her arbeides det
fortsatt med reguleringsplan og sikring av
området som friluftsområde.

I den første plan for
tilrettelegging for
friluftsliv i Trondheimsregionen fra
1979 var det satt
opp 39 tiltak.

Friluftsplan for Vassfjellet
Vassfjellet er med sine 710 meter over havet
trondheimsregionens høyeste fjell og et
viktig område for friluftsliv. I 1986 kom
”Friluftsplan for Vassfjellet” utarbeidet av
friluftsrådet i samarbeid med Klæbu, Melhus
og Trondheim kommuner og Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Planen var en regional
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retningsgivende
oversiktsplan over et
sammenhengende
regionalt og lokalt
skiløypenett og
parkeringsløsninger.
Med bistand fra
Landbrukskontorene
og friluftsrådet
har kommunene
inngått avtaler med
grunneierne om
parkeringsplasser
og løypetraseer, og
de har ansvaret for
driften. Først ble parkeringsproblematikken
løst, deretter kom avtalene om løypene på plass
og traseene ble ryddet. I 1998 anså friluftsrådet
Vassfjellplanen som gjennomført og uttalte:
Vassfjellet er et viktig høyfjellsområde for hele
regionen. Trondheimsregionens friluftsråd vil
aktivt medvirke til at friluftsinteressene blir
ivaretatt og at nye tiltak blir samordnet.
Friluftsrådet har utgitt turplanleggingskart
for Vassfjellet. Samordning og oppfølging av
tiltak har i alle år vært del av friluftsrådets
arbeidsplan. Det har vært økende interesse
for å ta områder i Vassfjellet til forskjellige
utbyggings- og næringsformål, spesielt ved
tettstedene. For å ivareta friluftsinteressene i
området har friluftsrådet anmodet de berørte
kommunene om å utarbeide og vedta en
markagrense for Vassfjellet. Dette er så langt
ikke fulgt opp av de berørte kommunene.

1990-1995
I handlingsplanen for 1990-1995 følges
tidligere planer opp og det ble vedtatt
hovedprinsipper for prioriteringer i arbeidet
for friluftsliv i perioden:
1. Tiltak/prosjekter som er planlagt/startet
opp skal fullføres/ferdigstilles.
2. Sikre opprettholdelse og drift av
eksisterende friluftsområder/-tiltak.
3. Øke og bedre informasjonen i
friluftsområdene og om mulighetene for
friluftsliv i regionen.

4. Iverksette nye tiltak for fremme av
friluftslivsaktivitet i regionen – sikring,
tilrettelegging, drift og informasjon.
Nytt i denne planen var økt fokus
på vassdragene. Det var kommet en
”Vannbruksplan for Nidelva” og en
”Flerbruksplan for Gaula” hvor friluftsrådet
hadde medvirket. Foreslåtte regionale
friluftstiltak ble tatt inn i friluftsrådets
handlingsplan.

1996-2000
Handlingsplanen for 1996-2000 baserte seg på
tidligere friluftsplaner for trondheimsregionen
og kommunenes handlingsplaner for friluftsliv.
Målsettingen for virksomheten ble formulert i
tråd med vedtektene – å arbeide for:
•

sikring, tilrettelegging og drift av områder
for friluftsliv

•

større forståelse for friluftsområdenes
betydning, bedre friluftskultur og
utbredelse av friluftsliv.

Friluftsrådet sluttet seg til det overordnede
mål for friluftsliv: Alle skal i sin hverdag ha
gode muligheter til å drive friluftsliv som
en helse- og trivselskapende, naturvennlig
fritidsaktivitet.
Friluftsrådet understreket at det var viktig å
ta vare på og sikre de verdier og ressurser som
var investert i eksisterende friluftsområder
og –tiltak, og å fullføre påbegynte/planlagte
anlegg/tiltak før nye ble satt i gang.
Prioriteringen i planen for 1990-1995 ble
videreført.
Informasjons- og aktivitetstiltak med bl.a.
turkart og friluftsdager øker i denne planen.
Det hadde nok klar sammenheng med at det
nå var blitt flere muligheter for tilskudd til
slik tiltak.

2003-2010
Visjon for friluftsliv i Trondheimsregionen er
i handlingsplan for 2003-2010: Friluftsliv for
alle. Målsettingene i planen for 1996-2000
videreføres.
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Storfossen i Homla er det
høyeste fossefallet i regionen
med sine 40 meter.

I tillegg til oppfølging av tidligere planer og
tiltak bærer denne planen preg av at det har
vært stor samfunnsvekst og at det er ”kamp
om arealene”. Hovedutfordringen er å sikre
arealer for friluftsliv: bl.a. sikre gjenværende
strandområder langs Trondheimsfjorden,
sikre vassdragene/elvekorridorene, sikre
markaområdene ved markagrenser, sikre
adkomsten til friluftsområdene m.m..
Flere enkle turkart, aktivitetsdager og kurs/
idésamlinger for barnehager, SFO og skoler
planlegges for å økt friluftsaktiviteten.
Friluftsrådet mener det vil være naturlig at
friluftsrådet bør utvides med flere kommuner
og vedtar at det skal tas initiativ ovenfor
Selbu og Stjørdal kommuner om deltakelse.
Handlingsprogram for strandsonen er
en viktig del av denne handlingsplanen.
Programmet ble vedtatt av friluftsrådet i mai
2003 som oppfølging av ”Strandsoneplan
for Trondheimsregionen” som Sør-Trøndelag
fylkeskommune vedtok i mars 2002. (egen
omtale)

Utfordringer for å sikre arealer til
friluftsformål
I Handlingsplan 2003-2010 sier friluftsrådet
igjen at friluftslivets viktigste ressurs er
tilstrekkelig med arealer og områder hvor
man kan drive friluftsliv.
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De siste 10-15 årene hadde det vært økt press
på og kamp om viktige arealer for friluftslivet
og forskjellige utbyggingsformål: hytter, hus
og næringsformål. Dette gjelder attraktive
områder i strandsonen, ved vassdrag og
i markaområdene. Trondheimsregionens
friluftsråd la til grunn at sikring av arealer
bør skje ut fra langsiktige perspektiv – i
disponeringen av arealer må man forsøke å
se minst 50 år framover. Her er det snakk
om å sikre de viktigste arealer og områder
for friluftslivsaktivitet for framtiden –
områder som vil ha stor verdi for kommende
generasjoner. Det er nå arealene må sikres,
når de er nedbygd med hus, hytter og
industri er de tapt for alltid for friluftslivet.
Friluftsrådet hadde allerede vedtatt å
arbeidet for at arealer og områder for
friluftsliv skal sikres gjennom planarbeidet i
kommunene og ved regionalt plansamarbeid.
Hovedutfordringene var:
•

å sikre gjenværende strandområder langs
Trondheimsfjorden mot nedbygging
og sikre allmennheten adgang til sjøen
– bestemmelsen om byggeforbud i
100-metersbeltet må overholdes og ikke
uthules ved dispensasjoner

•

å sikre vassdragene mot nedbygging
ved at det ikke tillates tiltak i
100-metersbeltet ved de større
ferskvannene, et 50-metersbelte ved de
mindre ferskvannene og elvekorridorer
- et 50-metersbelte på begge sider langs
elvene

•

å sikre markaområdene ved markagrenser
som Trondheim har gjort

•

å sikre aktuelle friluftsområder langs
fjorden og i marka ved kjøp eller
avtaler om evigvarende bruksrett til
friluftsformål

•

å sikre adkomst fra boligområdene til
friluftsområdene med grønne korridorer
som har en bredde på 30-50 meter slik at
korridoren kan få et grønt preg.

Medlemskommunene hadde sluttet seg til
dette.

Medlemskommunenes planer for
friluftsliv
Det har i alle år vært godt samsvar mellom
medlemskommunenes og friluftsrådets
handlingsplaner om regionale friluftstiltak.
Det kan nok tilskrives det nære samarbeid
og kontakten mellom friluftsrådet og
medlemskommunene ved utarbeidelse av
den første handlingsplanen for friluftsliv i
Trondheimsregionen og at slikt samarbeid ble
videreført ved senere handlingsplaner.
Medlemskommunenes planer for friluftsliv,
arealplaner og reguleringsplaner har vært helt
avgjørende for det som er gjort for å legge
til rette for friluftsliv i regionen: sikring av
arealer, tilrettelegging av friluftsområder,
badeplasser, turstier, skiløyper, m.m.,
forvaltning og drift.
Friluftsplanene i medlemskommunene
har utviklet seg til å bli gode redskaper
for tilrettelegging for og fremme av
friluftslivstiltak av lokal og regional karakter,
og som grunnlag for arealdisponering
og budsjettering. Vi kan imidlertid se at
friluftsliv har en relativt lav status når det

kommer til bevilgninger til formålet. Det tar
derfor lang tid å gjennomføre tiltak.
I arealplanene har friluftsliv etter hvert fått
større oppmerksomhet. Det kan imidlertid
være noe problematisk at friluftsliv kommer
inn under arealkategorien LNF-områder
(områder for landbruk, natur og friluftsliv).
Ofte kan det se ut som det til hverdags
lett glemmes at F- står for friluftsliv og at
landbruk og natur gis en slags ”førsteretten” i
disse arealene.
Friluftsrådet har deltatt i planarbeid og uttalt
seg til plansaker som berører friluftslivet
i medlemskommunenes. Friluftsrådet har
lagt vekt på å sikre arealer og områder til
friluftslivsformål og unngå nedbygging og
omdisponering av viktige friluftsområder ved
dispensasjoner fra vedtatt arealdisponering.

Andre planer for friluftslivet i regionen
Mange planer i kommunene, fylkeskommunen
og på statlig hold har hatt betydning for
friluftslivet i trondheimsregionen. Her er noen
planer som friluftsrådet på forskjellig vis har
vært involvert i og/eller medvirket til, og som
har vært viktige for friluftsrådets arbeid for
fremme av friluftsliv i regionen.
Vannbruksplan Nidelva
Trondheimregionens friluftsråd ledet gruppen
som arbeidet med friluftlivsdelen i denne
planen som var ferdig i 1988/89. Planen ble
utarbeidet i samarbeid mellom Trondheim
og Klæbu kommuner. Nidelvkorridoren er et
attraktivt friluftsområde med omgivelser som
spenner fra storbymiljø via jordbrukslandskap
til urørt natur. Opplevelsesverdiene er knyttet
til både vann og fiske, til dyreliv, vegetasjon og
spennende kulturminner inni mellom. Det ble
foreslått bedre tilgjengelighet og tilrettelegging,
parkering, gangstier, leirplasser og informasjon.
Mange av de foreslått tiltakene er gjennomført,
men det foreligger ikke statusrapport for
planen.
Trondheimsfjorden – statusrapport
Denne statusrapporten kom i 1989
og var utarbeidet i samarbeid mellom
miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen
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i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag. Miljømålene for området
friluftsliv var: oppnå badevannskvalitet
i hele Trondheimsfjorden gjennom økt
rensing, tilrettelegge fjorden for økt bruk
gjennom bedre tilgjengelighet og lokalisere
nye sportsaktiviteter til egnede områder.
Statusrapporten var viktig for å få fokus
og oppmerksomhet rettet mot de verdier
strandsonen langs Trondheimsfjorden
representerer.

Flerbruksplan for Gaula
Flerbruksplanen for Gaula var ferdig i 1990.
Planen ble utarbeidet av Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag i samarbeid med kommunene
langs Gaula. Målet med planen var å sikre og
bevare vassdraget for framtiden samtidig som
det ikke skulle legges unødige hindringer i
veien for en positiv næringsmessig utnytting
av områdene. Friluftsrådet ledet arbeidet med
temaet ”Friluftsliv”. I handlingsprogrammet
for friluftsliv ble det foreslått 10 tiltak av
regional karakter i Melhus og Trondheim
kommuner, hovedsaklig rettet mot bedre
tilrettelegging for friluftsliv ved turstier
og rasteområder. Prosjektet anbefalte
kommunene om å vedta et vassdragsbelte
på inntil 100 meter fra elva for å sikre
elvekorridoren mot nedbygging. Ansvaret ble
plassert hos kommunene. Flerbruksplanen
for Gaula ble retningsgivende for det
videre arbeid med plan for vassdraget
og kommunene fulgte opp planen i sine
kommuneplaner. Melhus kommune vedtok
i 2005 en Forvaltningsplan for Gaula
om arealbruken langs vassdraget som ble
retningsgivende for en Kommunedelplan
for Gaula som ble vedtatt i april 2008.
Gaula er delt i 15 stekninger hvor også
friluftsinteressene er ivaretatt.
Trondheimsregionens friluftsråd har i alle år
opprettholdt sitt syn på at det, av hensyn til
natur og friluftsliv, bør være et vassdragsbelte
på 100 meter og minimum 50 meter ved
tettstedene langs Gaula, men ikke fått
gehør for det. I gjeldende plan er det nå gitt
tillatelse til en del tiltak nærmere elva enn
dette.
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Strandsoneplanen for
Trondheimsregionen
I utgangspunkt, med tidligere strandsonelov
og bestemmelser i plan- og bygningsloven om
at det ikke skal tillates tiltak 100-metersbeltet
i strandsonen, skulle man tro at strandsonen
var sikrer mot nedbygging. De faktiske
forhold har vært at ved reguleringsplaner og
dispensasjoner fra vedtatt arealbruk har det
gjennom årene skjedd betydelig nedbygging
i strandsonen, og pågangen har vært økende
for utbygging og tiltak i områder som er
viktig for friluftsliv.
Allerede på det konstituerende møtet i
Trondheimsregionens friluftsrådet i februar
1978 var badeplass på Midtsandodden
tema. I den første handlingsplanen fra 1979
hadde tilrettelegging av badeplasser langs
Trondheimsfjorden høy prioritet, og da
friluftsrådet var på den første befaringen
i Malvik kommune i 1979 var sikring
av badeplasser/friluftsområder langs
Trondheimsfjorden hovedtema.
I 1986 ble friluftsrådet enig om at man
måtte se nærmer på strandarealene fra
Skaun til Malvik fordi tilgangen til sjøen
var begrenset. Det måtte skaffes oversikt
over bruk og angi muligheter for bruk.
Dette ble tatt inn i arbeidsplan for 1987.
Friluftsrådet hadde imidlertid ikke selv
ressurser til å sette i gang med planarbeid på
dette felt. Sikring av viktige friluftsområder/
badeplasser var nedfelt i handlingsprogram
og arbeidsplaner. Dette ble fremmet som
forslag for medlemskommunene i uttalelser
til arealdisponeringen i kommuneplaner

og andre plansaker. Friluftsrådet gikk også
imot at det ble gitt tillatelser til tiltak i
strandsonens 100-metersbelte.
Utfordringene med å sikre strandsonen mot
nedbygging, sikre viktige friluftsområder
og allmennhetens tilgjengelighet til
friluftsområdene langs fjorden var
gjentatte ganger tema på møter med
fylkesfriluftsnemnda i Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Presset på strandarealene
var økende på 1990-tallet. I februar 1998
sendte friluftsrådet en henvendelse til
fylkesfriluftsnemnd/Hovedutvalg næring,
samferdsel og kultur i fylkeskommunen og
ba om at fylkeskommunen som overordnet/
koordinerende planmyndighet igangsatte
arbeidet med en strandsoneplan eventuelt
fjordbruksplan for Trondheimsregionen.
Henvendelsen ble fulgt opp av
fylkeskommunen som i samarbeid med
kommunene og friluftsrådet igangsatte
arbeidet i 1999.

Friluftsrådet har
arbeidet for fjerning av
stengsler i standsonen
og markaområdene
som hindrer fri ferdsel.

”Strandsoneplan for Trondheimsregionen”
ble vedtatt av Sør-Trøndelag fylkeskommune
i mars 2002. Strandsoneplanen skal være
retningsgivende for framtidig forvaltning
av sjønære områder i Trondheimsregionen.
Retningslinjene er innarbeidet i
Fylkesdelplan for arealbruk og transport
i Trondheimsregionen – ”Ny Giv”.
Hver kommune har et regionalt ansvar
og i hovedsak skal tiltak som gagner
allmennhetens friluftsliv prioriteres.

for Trondheimsregionen fulgte
Trondheimsregionens friluftsråd opp planen
med et eget handlingsprogram for å realisere
forslagene i strandsoneplanen:
•

Friluftsrådet vil arbeide for at SørTrøndelag fylkeskommune som regional
myndighet utarbeider og vedtar
en handlingsplan for realisering av
forslagene til tiltak i Strandsoneplan for
Trondheimsregionen.

Strandsonen i Trondheimsregionen er
særdeles viktig for hele befolkningen i
regionen og friluftsrådet vurdert planen
som kanskje den viktigste plan for sikring
av allmennhetens friluftsinteresser for
framtiden. Trondheimsregionens friluftsråd
og medlemskommunene sluttet seg til
forslagene til felles strategier for framtidig
forvaltning av strandsonen. Det var
viktig at det nå var en felles forståelse for
forvaltningen av strandsonen og felles
”kjøreregler” for planlegging og forvaltning.

•

Friluftsrådet vil følge opp ivaretakelse
av et rikt biologisk mangfold der rådet
medvirker i kommuneplanarbeidet og
ved uttalelser til kommuneplaner.

•

Friluftsrådet vil arbeide for å ivareta
kulturminner i strandsonen og gjøre
disse kjent for befolkningen.

•

Friluftsrådet vil arbeide for bedre
adkomst til strandområdene:

Med bakgrunn i forslagene til felles
strategier og tiltak i Strandsoneplanen

-- Arbeide for bedre
parkeringsmuligheter ved
innfallsporter til strandsonen.
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Områdene på Byneshalvøya vil bli
ivaretatt gjennom kommuneplanen for
Trondheim. Områdene langs gammel
E-39 i Skaun er sikret i varetatt i
Strandsoneplan for Skaun. Arbeide
for registrering og fjerning av ulovlige
stengsler i strandsonen. Informere
om adkomstmulighetene i turkartet
”Friluftsliv i Trondheimsregionen” og
annen informasjon om friluftsliv.
•

Friluftsrådet vil arbeide for at
viktige regionale områder sikres som
friluftsområder, at kommunene regulerer
områdene til friluftsområder og at SørTrøndelag fylkeskommune utarbeider et
regionalt ervervs-/leieprogram.

•

Friluftsrådet vil utarbeide forslag til
trasé for turveg langs Trondheimsfjorden
mellom Orkanger og Stjørdal innen
2005.

•

Friluftsrådet vil arbeide for at SørTrøndelag fylkeskommune som
regional planmyndighet, starter
arbeidet med å finne egnet lokalisering
for ny regional småbåthavn siden
plan for båthavn i Skaun ble avvist av
Miljøverndepartementet.

•

Friluftsrådet vil gå imot utbyggingstiltak
i 100-metersbeltet utenfor tettbygd
strøk, men tiltak for å fremme det
allmenne friluftsliv kan tillates når et
helhetlig, regionalt perspektiv legges til
grunn.

Mye positivt har skjedd som følge av
strandsoneplanen: den har vært et viktig
”verktøy” for å ivareta allmennhetens
friluftsinteresser i strandsonen, friluftsområder
er sikret, det arbeides med sikring av flere
områder og byggetiltak i 100-metersbeltet er
stoppet, men det gjenstår mange tiltak for å
realisere målsettingene i planen.

Regionale planer for store anlegg
I 2003 anmodet Trondheimsregionens
friluftsråd om at Sør-Trøndelag
fylkeskommune skulle utarbeidet regional
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plan for utnyttelse av grusressursene:
grusuttak, steinbrudd, pukkverk og
oppfyllingsområder i Trondheimsregionen
og en regional plan for skytebaner
og motorsportsanlegg (sommer- og
vinteraktiviteter).
Trondheimsregionens friluftsråd hadde
registrert at interessen for utnyttelse
av grusforekomster i regionen var
stor: utvidelser og nyetableringer av
grusuttak, steinbrudd og pukkverk samt
oppfyllingsområder som representerer
betydelige inngrep i naturen, og at det
var ønsket etablert motorsportsanlegg for
sommer og vinter samt skytebaner i flere av
kommunene. Dette er tiltak som medfører
til dels store naturinngrep, endringer av
landskapet, forringelser av friluftsområder og
naturopplevelsene som får konsekvenser for
50 –100 år og kanskje mer.
Anmodningen resulterte i en rapport
”Skytebaner, motor- og luftsportsanlegg,
småbåthavner i Trondheimsregionen”
med registrering av anlegg og behov, og
forslag til strategier. Samarbeidsutvalget for
Trondheimsregionen vedtok i september
2006 rapporten som et interkommunalt
notat som er retningsgivende for kommunene
ved behandling denne typen anlegg.
For pukk og grus kom det 2 rapporter
”Grus og pukk i Trondheimsregionen del
1 og 2”. På grunnlag av rapportene vedtok
Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen
i september 2006 retningslinjer for utnyttelse
av pukk- og grusressursene i Trondheim,
Klæbu, Malvik, Stjørdal, Skaun, Orkdal,
Melhus og Midtre Gauldal kommuner.
Disse interkommunale retningslinjene er
nå veiledende for ressursforvaltning og
arealplanlegging i regionen.

De regionale friluftsområdene
I trondheimsregionen har vi gode forhold for
friluftslivsaktivitet. Vi har en fin natur med
variert terreng og et godt tilrettelagt sti- og
løypenett for sommer- og vinterbruk. Det
er mange muligheter for bading, bær- og
soppturer, jakt og fiske.

Rundt Langåskjølen
i Nordmarka i Klæbu
er det en 12 km lang
familievennlig regional
turskiløype.

Utmarksområdene er de viktigste arealene
for friluftsliv. Helt sentrale områder i
trondheimsregionen er:
Malvikmarka, Mostadmarka, Strindmarka,
Bymarka, Leinstrandmarka, Tillermarka,
Nordmarka i Klæbu, Brungmarka, Flåmarka,
Vassfjellet, Skjetnemarka i Melhus, Øyberget,
Djupsjøen, Børsmarka, Skaunakjølen
og Skotterudkjølen - Ilfjellområdet.
Strandområdene langs Trondheimsfjorden er
viktige friluftsområder for turer, bading 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 regionale friluftsområder.
Det skilles mellom friluftsområder/-tiltak
som er beregnet å dekke lokale behov/bruk
og områder/-tiltak som dekker regionale
behov/bruk. De regionale friluftområder
er i stor grad et resultat av den første
handlingsplanen og de tiltak friluftsrådet
og medlemskommunene har arbeidet for
siden etableringen i 1978. En oversikt står i
vedlegg 7.

Sikrede regionale friluftsområder
Arealer for friluftsliv skal først og fremst
tas vare på gjennom bruk av plan- og
bygningsloven, men å sikre viktig
friluftsområder ved kjøp eller evigvarende
avtaler ved hjelp av statlige tilskudd er også
nødvendig.
I Trondheimsregion har det ikke vært
tradisjon for å sikre områder for friluftsliv ved
kjøp eller evigvarende avtaler slik det har vært
gjorde rundt for eksempel Oslo, Stavanger
og Bergen siden på 1930-tallet. Der eier
friluftsrådene områder som er kjøp til
friluftsformål ved hjelp av statlige midler. Nå
er ordningen at staten blir stående som eier
når et område sikres ved 100 % statsmidler
og det inngås avtale med kommune eller
friluftsråd om vedlikehold og drift. På
landsbasis er det ca. 2000 friluftsområder
som er sikret ved statlige midler – 100 %
eller 50%.
Økonomisk sett er det mest lønnsomt for
kommuner og friluftsråd å sikre viktige
friluftsområder som statlig sikret område for
så å inngå avtale med staten om vedlikehold
og drift. Da får man tilskudd til opparbeidelse,
tilrettelegging, vedlikehold og skjøtsel selv
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Bildet til venstre:
Flatholman friluftsområde
er sikret ved at Malvik
kommune har bruksretten
til området. Friluftsrådet
har foreslått området sikret
ved statlige midler.
Bildet til høyre:
Siden 1979 har det
vært arbeidet for
at Midtsandodden
skulle bli badeplass
og friluftsområde.
Det var derfor jubel
da Midtsantangen
friluftsområde ble offesielt
åpnet i 2007.

om tilskuddet ikke vil dekke alle kostnader.
Gjeldende tilskuddsordninger gir ikke tilskudd
til vedlikehold og drift av regionale områder
som kommune eller friluftsråd har sikret
gjennom plan- og bygningsloven og/eller
ved bruksavtale med grunneier. Her kan det
imidlertid søkes om tilskudd fra spillemidlene
til en del tilrettelegging for eksempel
opparbeiding av turstier. Trondheimsregionen
friluftsråd mener kommune og friluftsråd
som har vært sitt ansvar bevisst og sikret
viktige regionale friluftsområder ved egne
midler også bør få tilskudd til vedlikehold og
drift av statlige midler.

Statlige sikrede friluftsområder
I trondheimsregionen er det 16
friluftsområder som er sikret ved
statlige midler av kommunene i
henhold til oversikten til Direktoratet
for naturforvaltning. Av disse er det 5
områder i Trondheim som anses som lokale
friluftsområder.
I Trondheimsregionens friluftsråd er det
enighet om at det er kommunene som foretar
sikring av friluftsområder, primært i tråd
med regional friluftsplan, og i samarbeid med
friluftsrådet. Friluftsrådet kan foreta sikring
av friluftsområder dersom vertskommunen
ikke ønsker å gjøre det. Det har så lang ikke
vært aktuelt, men det har vært diskutert
i forbindelse med sikring av viktige
friluftsområder.
Det første regionale området som ble kjøp
til friluftsformål i trondheimsregionen var
Vikhammerløkka friluftsområde i Malvik
kommune som Trondheim kommune kjøpte
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for egne midler i 1937, og som ble overlatt til
Trondheim og Omlands Friluftsråd. Her ble
et tilleggsareal til parkeringsplass sikret ved
statlige midler i 1962.
På Munkholmen i Trondheim kommune
som er i statlig eie, ble friluftsområdene
innenfor murene åpnet for publikum i 1956.
Områdene utenfor murene hadde vært et
yndet utfartssted og badeplass siden 1893 da
Munkholmen ble lagt ned som festning.
I 1971 ble Væresholmen i Trondheim sikret
som badeplass og for strandaktiviteter,
og området ble tilrettelagt for
funksjonshemmede.
Ved Flatholman friluftsområde, hvor Malvik
kommune har avtalt bruksrett, ble det i
1984 sikret et område til parkeringsplass for
friluftsområdet.
Skaun kommune fikk sikret Grønneset
friluftsområde ved Ånøya i 1986.
Ranheim strandområde/Hansbakkfjæra i
Trondheim ble også sikret i 1986 til bading
og strandaktiviteter.
Ved Gaula og Horg bygdatun i Melhus ble
et friluftsområde med stor kulturattraksjon
sikret i 1994.
I 2006 ble et mindre område ved Ladestien i
Hasselbakkfjæra i Trondheim sikret som del
av videreføringen av Ladestien østover.
Strandområdet i Buvika i Skaun vest for
Vigda ble sikret i 2006.

Midtsandtangen i Malvik ble sikret i 2006
ved at eiendommen ble overført fra forsvaret
til Direktoratet for naturforvaltning.
Området skal bli et nasjonalt referanseområde
for universell tilrettelegging i friluftsområder.
Det siste friluftsområde som er sikret er
Østmarkneset i Trondheim som ble sikret
i 2008. Det er et viktig sjønært område
og en del av Ladestien. Området ble da
overført fra Statsbygg til Direktoratet for
naturforvaltning.

Friluftsrådet fikk sikret Statskogs
eiendommer
Statskog må ikke selge eiendommer som
er viktige for friluftsliv i regionen, sa
Trondheimsregionens friluftsråd da Statskog
forberede salg av den del eiendommer i
2003. Friluftsrådet anmodet om at Statskog
tok eiendommene Øidalsaunet statsskog
og Kuset statsskog i Trondheim kommune
og Hønstad statsskog i Malvik kommune
ut av listen med forslag til salg av Statskogs
eiendommer. Disse eiendommene grenser
opp til Malvik Statsallmenning og må sees
som et samlet areal med statseiendom på
ca. 25.500 daa. Denne eiendommen har
igjen grense til Haukåsen statsallmenning i

Trondheim kommune som er på 9.000 daa.
Totalt utgjør eiendommene ca. 35.500 daa.
Friluftsrådet pekte på at dette er svært viktige
friluftsområder for trondheimsregionen nå og
i framtiden. Ut fra størrelse på arealene og den
viktige funksjonen som friluftsområde med
mange tilrettelagte tiltak for friluftsliv i et
bynært tett befolket område, ba friluftsrådet
om at eiendommene måtte forbli i statlig eie.
Statskog etterkom friluftsrådet anmodning
- eiendommene ble tatt ut av salgslisten og
store sammenhengende utmarksarealer ble
dermed sikret som statlig eid utfartsområde
for trondheimsregionen.

Andre sikrede friluftsområder
De største arealene for friluftsliv i regionen er
tatt vare på gjennom plan- og bygningsloven
og kommunenes arealplaner som LNFområder (Landbruk, natur og friluftslivsområder) og ved bestemmelser om at det
ikke er tillatt med utbygging for eksempel
i strandsonen langs fjorden og vassdragene.
Dette er fulgt opp av friluftsrådet gjennom
medvirkning i planarbeidet og uttalelser til
planer.
Kommunene i regionen har også sikret viktige
områder for friluftsliv gjennom avtaler:

Bymarka i Trondheim
er et viktig
friluftsområde for hele
Trondheimsregionen.
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Malvik kommune har avtaler om Flatholman
friluftsområde og friluftsområdet ved
Foldsjøen. Kommunen har avtale med
grunneierne ved Stavsjøen om tilrettelegging
av tursti rundt vatnet.
Trondheims kommune eier store deler av
Bymarka som nok er det viktigste området
for friluftsliv i Trondheim. Markaområdene
i Trondheim er sikret ved en markagrense,
strandsonen ved byggeforbud og vassdragene
sikret ved et vassdragsbelte hvor det ikke er
tillatt med inngrep.
Avisutklipp:
Å sikre Øysand som
friluftsområde og
badeplass har pågått
siden 1979.

Klæbu kommune har sikret og tilrettelagt
Svean friluftspark, området ved Hyttfossen og
områder langs Nidelva gjennom avtaler.
Melhus kommune eier Svorksjøen
friluftsområde hvor det også er camping
med servicetilbud til friluftsområdet. I 1990
innløste Melhus kommune campinganlegget
fra I.L. Leik som hadde drevet
campingplassen. Friluftsrådet ga et tilskudd til
dette med kr. 70.000 som skal betales tilbake
med samme kronebeløp ved et eventuelt salg.
Det regionale nettet med turskiløypene
på rundt 385 km og regionale
utfartsparkeringsplasser er sikret gjennom
avtaler mellom grunneierne og kommunene.
Her har kommunene vært sitt ansvar bevisst
og sikret viktige regionale friluftsområder ved
avtaler og egne midler. Trondheimsregionen
friluftsråd har derfor foreslått at også disse

Bildet til høyre:
Siden 1970 er det arbeidet
for at Malvikodden skal sikres
som friluftsområde. I 1997
vedtok Malvik kommune at
området fortsatt skal være
uregulert. Nå er området ført
opp i ervervs-/leieprogrammet
i Strandsoneplanen for
Trondheimsregionen.

32

områdene bør kunne få tilskudd til vedlikehold
og drift av statlige midler på linje med
områder som er sikret ved statlig tilskudd. Så
langt er ikke forslaget imøtekommet.

Områder friluftsrådet ønsker skal
sikres som friluftsområder
Trondheimsregionens friluftsråd har i alle
år arbeidet for sikring av strandområder
langs Trondheimsfjorden. I den første
handlingsplanen fra 1979 står for eksempel
Øysand, Flatholman og Malvikodden først
på lista, og de står fortsatt på lista over
områder friluftsrådet mener må sikres som
friluftsområder.
Øysand badeplass og friluftsområde som
vel kan sies å være det viktigste området for
bading og friluftsliv i regionen, har i alle år
fungert som badeplass samtidig som det har
vært campingplass på området. I 1977 ble
det startet arbeid med reguleringsplan for
området, men det stoppet opp. Det var mye
fram og tilbake om bruken av arealene. I
1986 tok kommunaldirektør Fredrik Holst i
Trondheim kommune til ordet for at staten
burde erverve Øysand badeplass. I 1987 ble
det lagt fra planer om utbygging i stor stil
med marina, svømmeanlegg og næringsbygg
– et Trøndersk feieland. Før forslaget ble
viderebehandlet var det enighet om at
forslaget til reguleringsplan måtte opp av
skuffen. Etter det har det igjen vært mye fram
og tilbake om disponering av arealene, om
hvor det skal være campingplass, plassering av
campingvogner og telt, servicebygg, turveger

og badestrand. Det var derfor positivt at det
i 2006 forelå forslag til reguleringsplan for
friluftsområdet og at staten da hadde gitt
tilsagn om statlig erverv. Arbeidet med statlig
sikring pågikk i 2007.
Malvik kommune har avtalt bruksrett for
Flatholman friluftsområde. Her ble det i
1984 sikret område for parkering ved statlige
midler. Friluftsrådet har oppfordret Malvik
kommune til å arbeid for å sikre området som
statlig eid friluftsområde ved erverv.
Allerede i 1970 hadde formannskapet i
Trondheim kommune anmodet om at
Malvikodden ble sikret som friluftsområde.
Dette for å forhindre at området ble nedbygd.
Esso var på den tiden interessert i å plassere et
stort administrasjonsbygg nordøst på odden
med flere oljetanker innover i skogen. Det ble
det heldigvis ikke noe av. Senere har det vært
vurdert å plassere helsesenter og videregående
skole på odden. Med bakgrunn av en søknad
om fradeling av to boligtomter i 1980,
tilrådde friluftsrådet at kommunen innførte
byggeforbud, utarbeidet reguleringsplan for
området og ervervet et offentlig friluftsområde
på Malvikodden. Malvik kommune fikk
fylkeskommunen til å utarbeide forslag til en
reguleringsplan. I 1985 forelå det en skisse til
løsning og staten ga tilsagn om støtte til erverv.
Det ble arbeidet med planer og forsøkstakst

forelå i 1993. Kommunen begjærte overskjønn
på deler av taksten. Ny reguleringsplan ble
utarbeidet i 1995 og områdets navn ble
endret til Haugmarka. Det var lokal motstand
mot å regulere og tilrettelegge området for
friluftsliv også fra naturvernorganisasjonens
side. Etter nok en endring ble planen
behandlet av kommunestyret i Malvik i januar
1997. Kommunestyret vedtok at området
fortsatt skal være uregulert. Det står nå i
kommuneplanens arealdel som LNF-område
med forbud mot fritidsbebyggelse og bolig- og
ervervsbebyggelse som ikke har tilknytning
til stedbunden næring. Trondheimsregionens
friluftsråde beklagde sterkt at Malvikodden/
Haugmarka som et viktig friluftsområde
ved Trondheimsfjorden, ikke ble sikret til
friluftsformål ved denne behandlingen.
I Strandsoneplanen for Trondheimsregionen
er Malvikodden ført opp i ervervs-/
leieprogrammet.
Storsand i Malvik er også et område
Trondheimsregionens friluftsråd mener bør
sikres til friluftsformål dersom brukes som
campingplass opphører. Malvik kommune
godkjent i 2005 reguleringsplan for
boligbygging på Storsand. Det ble fremmet
innsigelse til planen fra fylkeskommunen,
fylkeslandbruksstyret og miljøvernavdelingen
hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Det ble markert at
staten ga tilsagn
om statlig sikring av
Ølsholmen i Skaun
som friluftsområde.
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Friluftsrådet gikk imot boligbygging på
området og uttalt at Storsand må sikres som
friluftsområde dersom campingvirksomheten
avvikles.
Saken ble sendt Miljøverndepartementet for
avgjørelse etter at megling i saken ikke førte
fram.
I juni 2006 forelå Miljøverndepartementets
avgjørelse. Departementet stadfestet ikke
reguleringsplanen for Storsand. Av hensyn til
regionale friluftslivsinteresser, transport- og
arealhensyn og framtidig utbyggingsmønster
kan ikke området reguleres til boliger slik
kommunestyret har vedtatt. Innsigelsene til
reguleringsplanen ble dermed tatt til følge.
Departementet uttalte at det bør arbeides
videre med å sikre allmennhetens friluftsliv
og ferdsel på strekningen Malvikodden –
Storsand – Midtsand. Dette skal følges opp
av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Sikring av friluftsområder i Buvika øst for
Vigda og Ølsholmen i Skaun kommune
pågår. Her har staten gitt tilsagn om tilskudd
til erverv.

Elgsethytta som nå
ligger i Bymarka
naturreservat, er
et populært turmål
hele året.
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Trondheim arbeider med en sikringspakke
med 14 lokale og 11 regionale
friluftsområder. Av disse områdene står
Klefstad, Flakkvika, Byabukta og Vevik/
Mule på Byneshalvøya på friluftsrådet liste
over områder som bør erverves/sikres til
friluftsformål.

Verneområdene
I trondheimsregionen er det 17 naturreservat
og Gaulosen landskapsvernområde. Disse
verneområdene er viktige områder for
friluftsliv og naturopplevelse. Friluftsråd
har derfor i alle år arbeidet for at områdene
tilrettelegges for friluftsliv med turstier,
skiløyper, rasteplasser og informasjon.
At områdene brukes er viktig for å skape
kunnskap om verneområdene, verneformålene
og hvilken betydning områdene har for å
ivareta naturen og naturopplevelsen.
I de generelle vernebestemmelsene som
brukes ved vern av områder, er det bl.a.
begrensinger i forhold til organisert bruk
av verneområdene, det er ikke tillatt med
tekniske inngrep og dermed er opparbeiding
av turstier/-veger/skiløyper og bruk av
løypeprepareringsmaskin til å preparere
skiløyper ikke tillatt. Det medfører

begrensinger i bruken av områdene som
friluftsrådet mener er uønsket.
Trondheimsregionens friluftsråd har
uttalt at det ikke foreligger grunn for å
innføre begrensinger i gjeldene friluftsbruk
dersom områder i utfartsterrenget i
trondheimsregionen foreslås vernet, for
eksempel friluftsområder som vernes som
barmarks- eller skogsområder, med mindre det
kan dokumenteres at denne friluftsbruken har
vært eller vil være til skade for verneformålet.
Da Bymarka naturreservat ble foreslått
utvidet viste friluftsrådet til at området var
et sværdeles viktig friluftsområdet med stor
bruk som krever tilrettelegging av skiløyper
og turstier/-veger. Det måtte tas hensyn til
dette i verneforskriftene, eventuelt måtte
det dokumenteres at friluftsbruken var til
skade for verneformålet. Dersom friluftslivets
interesser ikke ble ivaretatt ville friluftsrådet gå
imot utvidelse av naturreservatet. Da endelig
forslag til vern og verneforskrifter ble sendt
på høring i 2005 var friluftslivets interesser
ivaretatt og friluftsrådet sluttet seg til forslaget.
Da det ble fremmet forslag om vern av
Jervfjellet og områdene rundt i 2007 mente
friluftsrådet at friluftslivsinteressene ikke
var ivaretatt. Friluftsrådet viste til at også
disse områdene er et viktig friluftsområde i
Trondheimsregionen.
Jervfjellet er mye brukt til friluftsliv både
sommer og vinter. Områdets betydning for
fremme av friluftsliv vil øke i framtiden og
friluftsliv bør tas inn i formålet ved et eventuelt
vern av området, uttalte friluftsrådet. Ved et
eventuelt vern av skogsområder i Jervfjellet
må det ikke innføres forbud mot tilrettelegging
for friluftsliv, organisert bruk, preparering av
skiløyper med løypeprepareringsmaskin/
scooter eller nødvendig nyttetransport.
Dersom vernemyndighetene vil fremme
forslag til begrensninger i forhold til dagens
friluftsbruk og de rettigheter allmennheten har i
henhold til friluftsloven, må det dokumenteres
hvilke skader denne bruken vil ha i forhold
til verneformålet, og om disse forhold er så
tungtveiende at friluftsloven og allemannsretten
kan settes til siden.

Informasjon
Informasjon om mulighetene for friluftsliv
i trondheimsregionen var av de første
saksområder Trondheimsregionens friluftsråd
tok opp. Det var sak i rådet allerede i 1981.
I alle år har Trondheimsregionens friluftsråd
mente at informasjon om mulighetene
for friluftsliv i regionen er viktig for å øke
friluftsaktiviteten, mer fysiske aktivitet, bedre
helse og økt trivsel.
En rekke informasjonstiltak har vært
gjennomført for å få flere ut på tur:
informasjonsutstillinger i alle kommuner,
deltakelse på messer og utstillinger, annonse
i avisene og kinoreklame, utgivelse av
informasjonsarket ”Friluftsinformasjon”
som nå legges ut på nettsidene, utgivelse av
oversikt over friluftsarrangement i regionen
m.m.

Turkart
Friluftsrådet har utgitt 9 turkart og støttet/
medvirket ved utgivelse av 3 turkart i perioden
fra 1981 til 2007. Kartene er delt ut gratis
og er distribuert via medlemskommunene,
turistinformasjonen, bibliotekene, sendt til
skoler og delt ut i forbindelse med utstillinger
og arrangementer. For Bymarka i Trondheim
og Malvikmarka har idrettslag utgitt turkart
som selges så friluftsrådet har så langt ikke
gitt ut kart over disse områdene, men enkle
turkart for disse områdene er ført opp som
tiltak i friluftsrådets handlingsplan.
Målet med turkartene har vært å få flere til å
dra ut på tur. Det har vært lagt vekt på å lage
enkle turkart med informasjon om hvilke
turmuligheter som fins, natur og kultur i
områdene og hvordan man kommer seg dit.
Siden 2004 er det årlig delt ut rundt 25.000
turkart.
Det startet allerede i desember 1981.
Friluftsrådet vedtok at det skulle lages ”en

liten folder med opplysninger over de tilbud
om friluftsgoder som eksisterer innen region”.

Det ble bevilget kr. 25.000 til utarbeidelse
og trykking. Da folderen ”Friluftsliv i
Trondheimsregionen” kom ut i 1984, kom
det klage med bebudet krav fra en grunneier
om erstatning på grunn av at det var anført
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bademuligheter på hans eiendom på Byneset.
Saken ble løst i minnelighet.
Folderen ble ellers godt mottatt.
Representanter i friluftsrådet dro rundt til
skolene for å dele ut folderen, fortelle om
hvilke muligheter det var i regionen. De
mente det ville øke friluftsaktiviteten. I 1986
ble det igangsatt revisjon av folderen.
”Friluftsliv i Trondheimsregionen” ble
utviklet til et turplanleggingskart med
en kartside og en side informasjon om
mulighetene for friluftsliv og naturopplevelser
i regionen. Kartet er oppdatert og revidert
ved nye opptrykk.
Ved utgivelsen i 1988 kom det innvendinger
fra en grunneier i Malvik om at det på kartet
var angitt badeplass på eiendommen hans.
Etter samtaler med grunneier ble det ingen
sak av det.

”Langs Nidelvas bredder” er et turkart over
Nidelva med fyldig informasjon om hva
som kan oppleves langs vassdraget, natur og
historie med beskrivelser av turer man kan
ta fra elvas utløp i Trondheimsfjorden til
starten ved Selbusjøen. Kartet kom ut i 2004 i
20.000 eksemplarer.

”Friluftsliv i Trondheimsregionen” er et
populært turplanleggingskartet som til
sammen er trykt i 70.000 eksemplarer.

”God tur” er et enkelt turkart over statsgrunn
i Malvik og Trondheim: områdene i Malvik
og Haukås statsallmenning, Hønstad,
Kuset og Øydalsaunet statsskoger som ble
utgitt i 2005 i 20.000 eksemplarer. Her er
det et familievennlig turterreng for turer
både sommer og vinter. Kartet ble utgitt i
samarbeid med Statskog, Malvik fjellstyre og
Strinda fjellstyre.

”Sykkelkart for Trondheimsregionen” kom
i 1992 som et samarbeid mellom Statens
kartverk, Vegkontoret i SørTrøndelag, Fylkesmannens
miljøvernavdeling i SørTrøndelag, Trondheim
fotgjenger- og syklistforening og
Trondheimsregionens friluftsråd.
Opplaget på 35.000 kart gikk ut i
løpet av noen få år. Et forsøk på å få
gitt ut et nytt opplag med de samme
samarbeidspartene strandet i 1997.

”På tur i Nordmarka i Klæbu” er også et
enkelt turkart – brettet A4. Nordmarka
som ligger øst for Klæbu sentrum og sør
for Jonsvassområdet i Trondheim, byr på
et småkupert, fint og familevennlig terreng
hvor det er fint å dra på tur både sommer
og vinter. Turkartet ble utgitt i 2006 i
20.000 eksemplarer i samarbeid med Klæbu
kommune, Klæbu Grunneierlag, Klæbu
Historielag og Klæbu Idrettslag med støtte fra
Klæbu Sparebank, tilskudd fra spillemidler og
Sør-Trøndelag fylkeskommune.

”Skiløyper i Vassfjellet” – en brettet A3
kartbrosjyre med kart over de regionale
skiløypene og informasjon om Vassfjellplanen
kom ut i 1997 i 10.000 eksemplarer.
I 2001 kom kartet ut i ny utgave med 5.000
eksemplarer ”God tur i Vassfjellet”. Her var
det mer informasjon om turmulighetene i
området. Opplaget gikk ut i løpet av 2002.

”God tur i Brungmarka i Klæbu
kommune”. Brungmarka utgjør en liten
del, den nordvestlige delen av et stort,
sammenhengende og i stor grad uberørt
skog og fjellområde som strekker seg helt
til Glåmås og Aursunden. Også dette er
et enkelt turkart som ble utgitt i 2007 i
20.000 eksemplarer i samarbeid med Klæbu
kommune og Klæbu Sparebank, med
tilskudd fra spillemidler og fra Sør-Trøndelag
fylkeskommune.

Kartbrosjyren ble da videreutviklet til et
turkart ”På tur i Vassfjellet” med et bedre og
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større kart og informasjon om natur, historie
og turmuligheter i regionens høyfjellsområde.
Turkartet kom ut i 2005 i 20.000
eksemplarer. For første gang ga friluftsrådet ut
et turkart med støtte fra en samarbeidspartner
utenom offentlige tilskuddsordninger. Det
var Klæbu Sparebank som støtte utgivelsen av
turkartet med midler.

”På tur i Strindmarka”. Strindmarka er det
offisielle navnet på markaområdene øst i
Trondheim kommune og som til daglig
omtales som Strindamarka. Terrenget er
kupert, og består av skog og myrområder
med et uttall av stier og gamle vegfar som
egner seg godt til turutfart både sommer og
vinter. Turkartet ble utgitt i 2007 i 20.000
eksemplarer i samarbeid med Trondheim
kommune, miljøenheten og Trondheim
bydrift.
”Ladestien” – turkartet for Ladestien ble første
gang utgitt av Trondheim bydrift i 1999 i
20.000 eksemplarer. Friluftsrådet medvirket
i utarbeidelsen. Kartet har vært etterspurt og
populært. Trondheim bydrift trykte i 2007 en
oppdatert utgave i 20.000 eksemplarer.
”Turkart for Skaun” kom ut i 2007 med
5.000 eksemplarer. Kartet viser turstier og
skiløyper, parkeringsplasser, pilegrimsleden,
trimposter, serveringshytter, severdigheter,
fiskemuligheter m.m. Turkartet er utgitt av
idrettslagene Buvik IL, Børsa IL, Skaun IL og
Viggja IL i samarbeid med Skaun kommune,
grunneierlagene i Buvik, Børsa og Skaun,

Skaun Historielag og Trondheimsregionens
friluftsråd. Idrettslagene har også nedlagt mye
arbeid i å merke turstier og løyper så det skal
være lett å finne fram.

FriluftsKultur
Friluftsrådet har i samarbeid med
kommunene utgitt 4 informasjonsark
om kulturminner som kan oppleves på
tur: Mostadmark jernverk ved Foldsjøen i
Malvik, Hyttfossen ved Nidelva i Klæbu,
Friluftsområdene ved Horg bygdatun i
Melhus og Lavollen i Bymarka i Trondheim.
Friluftsrådet har utarbeidelse av flere
FriluftsKultur i sin handlingsplan.

Aktivitetstiltak
Aktivitetstiltakene til Trondheimsregionens
friluftsråd startet i 1990 og det startet
med Folk i form-løypene. Siden det
har aktivitetstiltak vært en viktig del av
friluftsrådets virksomhet.
Tiltakene har vært gjennomført i samarbeid
med medlemskommunene, frivillige lag og
organisasjoner. Et nært samarbeid med andre

Folk i form-løypa i
Melhus er den eneste
av løypene som
fortsatt er i bruk. Den
ble gjenåpnet i 2007.
Samme år var det
”Fylkesordførerens
tur” i løypa.
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som arbeider for fremme av friluftsliv og
fysisk aktivitet, har vært helt avgjørende for
at friluftsrådet har kunnet gjennomføre de
forskjellige aktivitetstiltak.

Folk i form-løypene
Friluftsrådet var representert i komiteen
”Folk i form til OL” i Sør-Trøndelag, en
aksjon som var satt i gang i tilknytning til
at Lillehammer skulle arrangere olympiske
vinterleker i 1994. Alle skulle være fysisk
aktive fram til OL. Et tiltak var etablering av
Folk i form-løyper – rundløyper i nærmiljøet
som lett kunne brukes flere ganger i uka.
Friluftsrådet i samarbeid med kommunene
og idrettslag etablerte 8 Folk i form-løyper
i 1991-1993 med skilting og informasjon
om løypene: i Tillerbyen i Trondheim, ved
Haukvatnet i Trondheim, ved Husebybadet
i Trondheim, ved Homla i Malvik, i Melhus
sentrum, ved Horg bygdatun i Melhus, på
Grønneset friluftsområde i Skaun og rundt
Lauvåsen i Klæbu.
For alle Folk i form-løypene var det offisielt
åpnet arrangert i samarbeid med kommunene

Friluftsdag ved Stavsjøen har
mange forskjellig aktiviter.
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og lokale idrettslag. Det var rundtur i løypa,
aktiviteter og premiering, og deltakelsen var
god. Anslagsvis 2.000 deltok i aktivitetene.
Folk i form-løypene hadde varierende bruk og
de er nå avviklet med unntak av Folk i formløypa på Melhus som er flittig i bruk. Melhus
IL v trimavdelingen har fornyet skiltingen og
hadde en fin gjenåpning i 2007.

Friluftsdagene
Et vellykket arrangement med stor deltakelse
ved åpningene av Folk i form-løypa ved
Haukvatnet i 1992 førte til at Sør-Trøndelag
Handicapidrettskrets og friluftsrådet høsten
1993 arrangerte en friluftsdag hvor forholdene
spesielt var tilrettelagt for funksjonshemmede
”Høstdag ved Haukvatnet”. Til tross et fuktig
og litt surt vær var det ca. 250 deltaker som
tok turen rundt Haukvatnet hvor det var
natursti og mange forskjellige aktiviteter.
Dermed var den første friluftsdagen etablert
i trondheimsregionen. ”Høstdag ved
Haukvatnet” arrangeres årlig første søndag
i september i samarbeid med Trondheim

bydrift, handicapidretten, frivillige
friluftsorganisasjoner, Skogselskapet i
Trøndelag og Statskog.

Arrangementet ble gjennomført i samarbeid
med Skaun musikkorps, Skaun idrettslag og
Skaun kommune.

Etter mønster fra ”Høstdag ved Haukvatnet”
ble det satt i gang arbeide for å etablere
friluftsdager i alle medlemskommunene.

Friluftsdagene er blitt faste arrangement hvor
det er rundt 2000 deltakere hvert år. Det er
gratis å være med. Aktivitetene har tilpasset
seg ut fra lokale forhold og de aktiviteter
samarbeidende lag og organisasjoner holder
på med. Premiering etter loddtrekning er
alltid et høydepunkt for små og store.

”Høstdag i Vassfjellet” ble arrangert første
gang i 1995 i samarbeid med Melhus I.L.,
Trimavdelinga og Melhus hadde fått sin
friluftsdag. På denne friluftsdagen går turen til
Vassfjellhytta hvor det er forskjellige aktiviteter
og servering.
”Familieskogdag på Moodden” ble i 1998
friluftsdag i Klæbu. Dagen ble arrangert
på Moodden friluftsområde ved Nidelva
av Klæbu skogeierlag, Klæbu Jeger og
fiskeforening og Klæbu kommune med støtte
fra friluftsrådet. Det var fiskekonkurranse,
ponniridning, kanopadling og natursti. I
2004 ble friluftsdagen ”Famileskogdag i
Klæbu” flyttet til museumsområde på Teigen
ved Selbusjøen med flere nye aktiviteter og
nymerket sti ”Sjå Sjøbygda”.
I 1999 fikk Malvik sin friluftsdag ved
”Friluftsdag ved Foldsjøen” som ble arrangert
på Foldsjøen friluftsområde første gang
i september i samarbeid med Foldsjøen
Vel, Mostadmark IL og Mostadmark
samfunnshus. Fiskelykke ble prøvd, det var
natursti og fottur til FinnPål-stuggu. Frem til
og med 2002 ble friluftsdagen arrangert ved
Foldsjøen med Malvik Fjellstyre og Statskog
som medarrangør.
”Friluftsdag ved Stavsjøen” ble i 2003
nytt sted for friluftsdagen i Malvik. Den
ble gjennomført i samarbeid med Malvik
Jeger og Fiskeforening, damegruppa,
Malvik Fjellstyre og Statskog. Her var det
naturstier, utlån av robåter og kajakker med
instruksjon, gjettekonkurranse og hygge.
Med ”Friluftsdag på Grønneset” fikk Skaun
sin friluftsdag i juni 2001. Dagen ble avviklet
på Grønneset friluftsområde med mange
aktiviteter: ridning, hundekjøring, natursti,
taukasting, pilkasting, styltegåing med mer.

Friluftsrådet har stått for administrative
funksjoner som å søke tilskudd, føre
regnskap og rapportere. Friluftsdagene
har vært finansiert med tilskudd fra SørTrøndelag fylkeskommune, tilskudd til
motivering/stimulering fra Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag, spillemidler fra
Kulturdepartementet via Friluftsrådenes
Landsforbund, midler fra friluftsrådet
og innsats fra samarbeidende lag og
organisasjoner. Det har vært positivt
i forhold til samarbeidende lag og
organisasjoner som får litt støtte for
dugnadsinnsatsen. Uten de samarbeidende
lag og organisasjoner hadde det ikke vært
mulig for friluftsrådet å gjennomføre
friluftsdagene. Stort sett er det de samme
samarbeidspartnerne som fortsatt er med på
friluftsdagene, men noen ha falt fra og andre
har kommet til.

Utlån av lavvuer
I 1996 kjøpte friluftsrådet inn 2 lavvuer
med ovner for utlån til barnehager,
skoler, foreninger, o.a. i forbindelse
med friluftsaktiviteter. Haukvatnet
friluftsbarnehage hadde kontaktet
friluftsrådet med ønsket om midler til
lavvuer som de skulle ha tilhold i disse
under VM på ski i Granåsen i 1997 fordi
VM skulle bruke deres lokaler. Friluftsrådet
mente at de ikke kunne gi støtte til dette
fordi det ville danne presedens i forhold til
de mange barnehagene som kunne ønske
seg lavvuer, men vedtok å kjøpe inn lavvuer
som kunne lånes ut gratis og dermed kanskje
medvirke til økt friluftsaktivitet.
De to lavvuene holdt i 6 år – da var de
utslitt. På disse årene var de lånt ut i 635
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Utlånslavvuene var
lånt ut i 635 dager
i de 6 år de varte.
Her er Haukvatnet
friluftsbarnehage på
lavvutur.

døgn – mer enn 100 døgn i året. Etter endt
”tjeneste” ble lavvuene gitt til Haukvatnet
friluftsbarnehage.

Dagens løype
Som et ledd i arbeid for å fremme
friluftsaktivitet vinterstid vedtok friluftsrådet
i 1999 å støtte Trondhjems Skiklubs arbeid
med Dagens løype som får mange ut på
skitur. Årlig har det vært tilrettelagt for
Dagens løype i 15-16 helger og friluftsrådet
har støttet hver arrangør med kr. 500,-.
Naturvettene
Naturvettene var et natur- og friluftstiltak for
barn i alderen 3 til 13 år som ble lansert som
opplegg i forbindelse med Naturvernåret`95.
Opplegget ble gjennomført fra 1995 til
og med 2001. Gode naturopplevelser var
grunnpilaren i opplegget hvor barn skulle
oppsøke et naturområde minst 4 ganger i
løpet av året. Barna skulle være som de gamle
vettene som lever i naturen og passe på den.
Naturvettene ble gjennomført i organiserte
grupper med voksen leder.
Naturvettene ble en suksess.
Trondheimsregionens friluftsråd opprettet i
samarbeid med SFO, barnehager og skoler
til sammen 518 vettgrupper med 7.657
deltakere som gjennomførte opplegget med
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et av temaene Høsting, Biologisk mangfold
og allemannsretten eller Kulturminner.
Gjennom Naturvettene var det mange barn
som kom seg ut på tur, lært litt om naturen,
om friluftsloven og kulturminner, og fikk
gode naturopplevelser.

Læring i friluft
I 2000 lanserte Friluftsrådenes Landsforbund
i samarbeid med flere friluftsråd idépermen
”Læring i friluft” for barnehager og skoler –
en perm som innholdt mer enn 200 forslag
til uteaktiviteter knyttet til lærerplanen.
Senere kom det flere idépermer og reviderte
utgaver: ”Fritid i friluft”, ”Barnehage i
friluft”, ”Læring i friluft 8.-10. kl.” og ny
”Læring i friluft” for 1.-10. kl med konkrete
tips om hundrevis av uteaktiviteter relatert
til fag og kompetansemål i læreplanen
”Kunnskapsløftet”.
Trondheimsregionens friluftsråd har
distribuert til sammen 716 idépermer
til SFO, barnehager og skoler i
Trondheimsregionen og Trøndelagsfylkene.
Friluftsrådet håper at ideene til bruk av
naturen i undervisningen iht. lærerplanen har
øke uteaktivitene blant ungdom både i skoleog fritid.

På prøvekurs i 2002 for
prosjektet ”Naturen som
klasserom” var matlaging i
fjæra et av temaene.

Naturen som klasserom 2000-2003
Etter en henvendelse fra lærere ved Ranheim
skole som etterspurte kurs om uteaktivitet
i skolen, gjennomførte friluftsrådet i 2000
et prøvekurs i uteaktiviteter for lærere ved
Ranheim og Eberg skoler. Kurset hadde en
pedagogisk plattform, praktisk rettet med
tips til ting man kan bruke i hverdagen
relatert til fagene og L-97 relevans i forhold
til uteaktivitet med utgangspunkt i de enkelte
fagene. Kurset ble meget vellykket.
Friluftsrådet vedtok å opprette et 3-årig
prosjekt ”Naturen som klasserom” med
flere aktiviteter bl.a. presentasjon av
idépermene ”Læring i friluft”, naturvettene,
uteskoleseminar/idékurs, utstyrspakker/kasser og etablering av besøkskoler for å øke
uteaktiviteten i barnehager, SFO og skoler.
”Naturen som klasserom” har vært
Trondheimsregionens friluftsråds bidrag til at
barnehager og skoler/SFO samt aktivitører og
annet voksenpersonell som jobber med eldre
og/-eller funksjonshemmede i 3 år har hatt
muligheter for å delta på kurs og samlinger
med tema uteaktivitet. Målet med prosjektet
var at barn og unge skal gis mulighet til å
utvikle ferdigheter i friluftsliv.

Det ble søkt nådd ved å bidra til at personell
og lærere i barnehager, SFO og skoler får
informasjon, tips, kurs og veiledning i
uteaktiviteter og læring i friluft slik at barn
og unge er mer ute i naturen og dermed
utvikler sine ferdigheter i naturen og i
friluftsliv.
Intensjonen var å få det voksenpersonellet
som deltar til å bruke naturen og nærmiljøet
i større gard enn de muligens tidligere har
gjort, samtidig som viktigheten av aktivitet,
opplevelse og friluftsliv står sentralt.
Åge Pedersen var engasjert som
prosjektansvarlig og utøvende
kursinstruktør i første halvdel av prosjektet,
og som ansvarlig for kurs og samlinger i siste
del av prosjekttiden. Trondheimsregionens
friluftsråd markert seg som en av de større
aktører innenfor dette feltet i egen region.
Uteaktivitet og uteskole forbindes raskt
med kurstilbudene som det var mange
av i perioden 2001-2003. ”Naturen
som klasserom” ble også profilert gjennom
nyhetsinnslag både i media og fagtidsskrift.
Anslagsvis fikk mer enn 20.000 barn og unge
41

mer uteaktivitet og læring i friluft hvis de
som deltok på kurs/idésamlinger og brukt
idépermer videreførte ideer/aktiviteter til sin
hverdag i barnehager, SFO og skole.

for å bli kjent i nye turområder. Turene gikk
til Svean-Hyttfossen i Klæbu, Ladestien i
Trondheim, Stavsjøen i Malvik, Våttan i Skaun
og Vassfjellet fra Kvål i Melhus.

”Naturen som klasserom” medvirket til økt
fokus på uteaktivitet og læring i friluft, hvor
viktig det er og hvilke muligheter som finnes.
Ut fra dette ble målsettingen med prosjektet
oppnådd.

I samarbeid med fylkeskommunen ble
”Fylkesordføreren tur” arrangert i Folk i formløypa på Melhus.

Mer uteaktivitet og læring i friluft
For at det fortsatt skulle være mulig å påvirke
til mer uteaktivitet og læring i friluft fulgte
friluftsrådet opp prosjektet ”Naturen som
klasserom” ved å avvikle to kursuker hver år
– en om våren og en om høsten. Kursene ble
gjennomført ved at friluftsrådet har leid inn
kursleder, pedagogisk og administrativ bistand.
I perioden 2004-2007 ble det holdt 32
kurs og idésamlinger med 842 deltakere.
Hvis alle deltakerne og de som har skaffet
seg idépermene om læring i friluft i denne
perioden, har brukt de tips og ideer som de har
fått på kurs og fra idépermene, har friluftsrådet
indirekte nådd ut til anslagsvis 15.000 barn og
unge med aktivitetstiltak i denne perioden.

Ordførerens tur i Skaun gikk
til Våttan hvor deltakerne fikk
oppleve en fantastisk utsikt.
Her ser vi over til Byneset.

Ordførerens tur 2007
”Ordførerens tur” var et ledd i markeringen
av at Friluftsloven var 50 år i 2007 og for
fremme av friluftsliv som en helsebringende,
trivselskapende 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

Dette prosjektet har blitt årvisst, med stor
suksess.

En grunnstein for veien videre...
Trondheimsregionens friluftsråd er et bevis på
at interkommunalt samarbeid er bra for å løse
felles oppgaver.
I 30 år har Trondheimsregionens friluftsråd
arbeidet for å ivareta allmennhetens
friluftsinteresser: for sikring, tilrettelegging
og drift av friluftsområder, for å skape større
forståelse for friluftslivets betydning i politisk
organer og i den offentlige forvaltning i
kommunene, fylket og departementene,
for mer midler til tilrettelegging og drift av
friluftsområder og mer aktivitet, for mer
uteaktivitet i barnehager, SFO og skoler og for
at alle i sin hverdag skal ha gode muligheter
til å drive friluftsliv som en helse- og
trivselskapende, naturvennlig fritidsaktivitet.
Disse 30 årene er på mange måter
grunnsteinen for det videre arbeid. Mye er
oppnådd, men mye gjenstår. Flere tiltak som
var med i den første handlingsplanen for
friluftsliv i trondheimsregionen i 1979, står
fortsatt i friluftsrådets handlingsplan. Det viser
at ”ting tar tid” så tålmodighet og utholdenhet
må til. Det er mange oppgaver å ta tak - det
viser friluftsrådets handlingsplan fram til 2010.

Kilder til informasjonen i dette skrift har vært
Trondheimsregionens friluftsrådets protokoller,
saksdokumenter, årsberetninger, regnskap og
handlingsplaner.
Oktober 2009
Kirsti Jaråker
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Vedlegg 1

30 år for friluftsliv i Trondheimsregionen
Glimt fra starten
Trondheimsregionens friluftsråd ble stiftet 23.
februar 1978 etter en langvarig prosess.

Trondheimsregionens friluftsråd og eventuell
oppnevning av medlemmer til friluftsrådet til
medlemskommunene. Vedtaket var:

Det startet i 1973
Regionplanrådet for Trondheimsregionen
hadde utarbeidet en prinsipplan for friluftsliv
i utfartsområdene i regionen som påviste
behovet for å tilrettelegge friluftsområder for
regionalt bruk. Her ble det avdekket behov
for et organ som kunne stå ansvarlig for tiltak
det etter hvert ville bli aktuelt å sette i verk på
friluftssektoren.

”Regionplanrådet anbefaler at det opprettes
et Trondheimsregionens friluftsråd for å
ta initiativ til og koordinere tiltak for å
fremme friluftsliv i regionen. Formannskapet
i medlemskommunene oppnevner etter
innstilling fra den kommunale friluftsnemnd
kommunenes representant(-er) som bør være
medlem(-mer) av den kommunale nemnd.

Formålet med organet skulle være:
forvalte og drive eiendommer som skulle
kjøpes inn for friluftsformål for statlige
eller kommunale midler, legge til rette
for utnyttelse av allmennhetens rett til
fri ferdsel i utmarksområdene og å drive
informasjonsvirksomhet med henblikk på å
øke interessen for friluftsliv og å spre kunnskap
om regionens tilbud på friluftssektoren. Det
ble forutsatt er det skulle være et utførende
organ mens ansvaret for den oversiktlige
planlegging fremdeles skulle ligge hos de
organer bygningsloven instituerer.
Trondheimsregionens friluftsråd ble ansett
til å være et passende navn på det nye
samarbeidsorganet.
Medlemskommunene i regionplanrådet for
Trondheimsregionen: Malvik, Melhus, Klæbu,
Trondheim og Skaun hadde i forbindelse med
uttalelse om kostnadsfordeling ved innkjøp
av friluftsarealer uttalt en positiv prinsipiell
holdning til spørsmålet om etablering av
et interkommunalt samarbeidsorgan på
friluftssektoren.
Med bakgrunn i kommunenes uttalelser fant
regionplanrådet det naturlig at et friluftsråd ble
satt sammen av medlemmer fra de kommunale
friluftsnemndene og med en funksjonstid
sammenfallende med kommunestyrets
funksjonstid. I møte den 4. juni 1973
vedtok rådet å sende forslag om etablering av

Rådet bør være slik:
Klæbu: 1 representant, Malvik: 1
representant, Melhus: 1 representant, Skaun:
1 representant, Trondheim: 3 representanter
Rådet velger selv blant sine medlemmer
formann og nestformann, som ikke bør være
fra samme kommune.
Når det gjelder økonomisk grunnlag
for friluftsrådets virksomhet, viser rådet
til behandling av sak 3/73 ”Innkjøp av
friluftsarealer, kostnadsfordeling”, og antar
at hovedlinjene i det fordelingsprinsipp som
der er lansert også kan legges til grunn når
det gjelder mindre omfattende tiltak enn
eiendomserverv.
Friluftsrådet bør gis anledning til å knytte til
seg administrativ assistanse”.
Kommunene sluttet seg til regionplanrådets
forslag, men behandlingen hadde tatt tid.
Først i slutten av 1975 hadde kommunene
gjort vedtak i saken. Dermed skulle det
være klart for å konstituere det regionale
friluftsrådet. Man var nå på tampen
av en kommunestyreperiode, og to av
kommunene hadde ikke valgt representanter.
Regionplanrådet fant det derfor naturlig å ta
sikte på å konstituere friluftsrådet tidlig i 1976,
og ba om at de nye kommunestyrene foretok
de nødvendige valg snarest mulig. Det skulle
imidlertid enda gå to år før friluftsrådet ble
stiftet - februar 1978.
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Vedlegg 2
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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 plikter ut over den årlige
medlemskontingent.
2. Formål
Rådets oppgave er i samarbeid med
fylkesfriluftsnemnd, regionplanrådet,
kommuner og andre interesserte å virke for:

Over rådets forhandlinger føres protokoll.
Protokollutskrift sendes medlemskommunene
etter hvert møte.

4. Utvalg, komiteer, 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
Med mindre rådet i forutgående møte har gitt
fullmakt til dette.

1. Sikring, tilrettelegging og drift av
områder for friluftsliv.

Rådet har anledning til å oppnevne komiteer
og personer til å bearbeide spesielle saker.

1. Større forståelse for friluftsområdenes
betydning, bedre friluftskultur og
utbredelse av friluftsliv.

Rådet ansetter daglig leder og annen
nødvendig hjelp innenfor det arbeidsprogram
og budsjett som er vedtatt.

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.

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.

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 beslutningsdyktig 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.

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.
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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.

Forandring av vedtektene kan bare
besluttes i fulltallig møte med 3/4 flertall.
Vedtektsforandringer må forelegges
medlemskommunene til endelig
godkjenning.

Før avtale om grunnerverv inngås, skal
vedkommende vertskommune ha høve til
å uttale seg.

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.

Ved grunnerverv fordeles utgiftene slik:
Etter fradrag i kjøpesummen av eventuelt
statstilskott, belastes vertskommunen
med en vertsandel på kr. 2,- pr.
innbygger. Resten av beløpet fordeles på
regionens kommuner proporsjonalt 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.
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6. Vedtektsendringer

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.

Vedlegg 4

Oversikt over medlemmer og
varamedlemmer 1978 – 2007
1978 – 1979
Kommune
Klæbu
Malvik
Melhus
Skaun
Trondheim

Medlemmer
Ole Haugum, nestformann
Dagfinn Refseth
Henrik I. Sunnset
Johs. O. Kuvås
Einar Wangsvik, formann
Erling Kirksæther
Jens H. Jæger

Varamedlemmer
Magne Sjøli
Jon Hagen

Medlemmer
Ole Haugum, nestformann formann
fra oktober 1980
Kristian Nevermo
Knut Olsen
Anders Garberg, nestformann fra
oktober 1980
Einar Wangsvik, formann til
september 1980
Rolf Hegge fra oktober 1982
Erling Kirksæther
Arne Melhus

Varamedlemmer
Kai Nordseth

Medlemmer
Ole Haugum, formann
Kristian Nevermo
Knut Olsen
Jørund Leraan
Erling Kirksæther
Arne Melhus
Rolf Hegge, nestformann

Varamedlemmer
Steinar Thun
Kari Knudsen
Gunnar Krogstad
Anders Garberg
Tove Ingul Gaard
Johann Dahl
Erling Bjøkøy

Harald Belsaas
Carsten Hovslef
Johann Dahl

1980-1983
Kommune
Klæbu
Malvik
Melhus
Skaun
Trondheim

Jon Eidem
Kjell J. Gylland
Vidar Rogdo
Jens H. Jæger
Johann Dahl
Terje Moksnes

1984 – 1987
Kommune
Klæbu
Malvik
Melhus
Skaun
Trondheim
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1988 - 1991
Kommune
Klæbu
Malvik
Melhus

Medlemmer
Ole Haugum, formann 1988-89
Olaf Bye
Aud Lunde Solem,
nestformann 1990-91
Bjarne Saltnes
Johann Dahl,
nestformann 1988-89
formann 1990-91
Gunn Kr. Moen til aug. 1988
Dag Knudsen
Rolf Hegge

Varamedlemmer
Steinar Thun
Jan Harry Kristiansen
Gunnar Krogstad

Kommune
Klæbu

Medlemmer
Sverre Tangen til des. 1993
Viggo Strovold

Malvik
Melhus
Skaun
Trondheim

Jahn Harry Kristiansen
Aud Lunde Solem, nestleder
Stein Arne Aas
Anders Lauglo
Bjørn Yseteng
Johann Dahl, leder

Varamedlemmer
Einar Skei til sept. 1993 og fra sept.
1994
Ester Elverum Vinnem fra sept.
1993 til sept. 1994
Karl Chr. Haugen
Gunnar Krogstad
Arild Knut Normannseth
Tor Nicolaisen
Lars Onsøyen
Dag Knudsen

Skaun
Trondheim

Asbjørn Eidsli
Per Haugdal
Jens H. Jæger
Erling Bjørkøy

1992 - 1995

1996-1999
Kommune
Klæbu
Malvik
Melhus
Skaun
Trondheim
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Medlemmer
Olav Gaustad,
nestleder 1998-1999
Knut Erling Flataker,
leder 1998-1999
Morten Wehn,
nestleder 1996-1997
Jon P. Husby
Tove Hassel
Anders Lauglo, leder 1996-97
Jarle Furnes

Varamedlemmer
Kai Nordseth
Bjørg Rekkebo
Jostein Myhr
Tore Bollandsås
Tormod Anders Sletten
Harald Fløttum til okt. 1997
Eva Nydal
Dag Knudsen

2000-2003
Kommune
Klæbu

Medlemmer
Olav Gaustad,
nestleder 2000-2001
Knut Erling Flataker, leder
Erling Bøhle
Catharina Aasegg Morken
Kristen Mo,
nestleder 2002-2004
Kristian Skinderhaug
Dag Knudsen

Varamedlemmer
Kai Nordseth

Kommune
Klæbu

Medlemmer
Olav Gaustad

Malvik
Melhus
Skaun
Trondheim

Knut Erling Flataker, leder
Kristina Sliwa
Knud P. Aune
Brit Vinje
Ottar Michelsen
Kristen Mo, nestleder

Varamedlemmer
Kirsten Svarlien Storvold
Ingvild Høiås 01.07.200431.06.2005
Inger Reistad Rygh
Randi Horvli
Anne Lise Eidsvåg
Kristian Skinderhaug
Anne Grete Haugan
Sivert Løvseth

Malvik
Melhus
Skaun
Trondheim

Tone Wiig
Lars Stokke
Einar Hynne
Tormod Andreas Sletten
Eva Nydal
John Klomsten

2004-2007

51

Vedlegg 5

											
Vedlegg 5

52

Vedlegg 6

53

Vedlegg 7

Regionale områder for friluftsliv - oversikt
I Trondheimsregionen har vi gode forhold for
friluftslivsaktivitet. Vi har en fin natur med
variert terreng og et godt tilrettelagt sti- og
løypenett for sommer- og vinterbruk. Det
er mange muligheter for bading, bær- og
soppturer, jakt og fiske.

* De sjønære områdene på Lade,
Trondheim som omfatter badeplassene
Korsvika, Djupvika, Ringvebukta og
Devlebukta med parkeringsmuligheter og
turstien Ormens Langes vei - Rotvoll. På
Sponhuset i Ringvebukta er det servering.

Det skilles mellom friluftsområder/-tiltak
som er beregnet å dekke lokale behov/bruk
og områder/-tiltak som dekker regionale
behov/bruk.

* Kulturlandskap Rotvoll, Trondheim
med badeplassen i Rotvollbukta,
sjøaktivitetsområde, tursti og parkering.

Utmarksområdene i kommunene er helt
sentrale områder for friluftslivsaktivitet:

* Hansbakkfjæra badeplass, Trondheim er
godt tilrettelagt også for funksjonshemmede
med parkeringplass rett ved stranda.

Malvikmarka, Mostadmarka, Strindamarka,
Bymarka, Leinstrandmarka, Tillermarka,
Nordmarka (Klæbu), Brungmarka, Flåmarka,
Vassfjellet, Skjetnemarka (Melhus), Øyberget,
Djupsjøen, Børsmarka, Skaunakjølen og
Skotterudkjølen - Ilfjellområdet.

* Være badeplass, Trondheim
Væresbukta og Væresholmen er nok
Trondheims beste badeplass ved fjorden.
Plassen er spesielt tilrettelagt for
funksjonshemmede med gelender ut i vannet.
Parkeringsplass.

Strandområdene langs Trondheimsfjorden er
viktige friluftsområder for turer og fiske.

* 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.

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.
Både i markaområdene og i strandsområdene
er det mange steder opparbeidet/tilrettelagt
for friluftsaktivitet. 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 18. mai til ut september.
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* 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
Arboretet ligger like sør for Helkanseter.
Arboretet har en samling av ca. 30
fremmedartede treslag. Tursti og rasteplasser.

* Lavollen kulturlandskap, Trondheim
Lavollen 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
Vassfjellet er Trondheimsregionens høyfjell .
Fra Vassfjelltoppen som ligger på 710 m.o.h.
er det en storslaget utsikt. Her er det mange
turstier og et regionalt skiløypenett på ca. 28
km. Parkeringplasser ved Skjøla, Vassfjellet
skisenter, Langmyra, Kvål og Løvsethaugen
og lokalt skiløypenett i tilknytting til det
regionale nett. Servering på Vassfjellet
skisenter og Vassfjellhytta i skisesongen.
* 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.
* Seterdalen parkeringsplass, Melhus
Utfartsparkeringsplass ved Svarthammeren
for Skotterrudkjølen - Ilfjellområdet.

* Friluftsområdene Horg Bygdatun,
Melhus
5 km. kultur og natursti og sti langs
Gaulfossen hvor deler er lagt til rette for
rullestolbrukere. Parkeringsplasser.
* 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.
Naturvernområdene i Gaulosen er også
viktige friluftsområder.
* Grønneset Friluftsområde, Skaun
med aktivitetsområder, turstier og - veger,
rullestolsti, bade/fiskebrygge, toalett,
vann, P-plass. Kiosk åpen i helgene i
sommersesongen (noe værforbehold).
Muligheter for kanoleie ved åpen kiosk.
* 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.
* Fiskesti ved Vigda, Skaun
Fiskesti 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.
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* Utfartsparkering, Skaun
Utfartsparkeringsplassene ved Krokstadsætra,
Kvernsjøen, Siljan, Ramsjøbu, Lisbetsætra,
Åsbygda/ Våttån og Lyngstua.
* Pilegrimsleia, Melhus, Skaun, Trondheim
og Malvik
Pilegrimsledene markere 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.
* Flatholman Friluftsområde, Malvik
Badeplass og friluftsområde med
parkeringsplass og toalett.
* 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 (bak Abrahallen).
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.
* 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.
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* Stasjonsfjæra Hommelvik, Malvik
Området har en flott badestrand, stor
parkeringsplass, stort solingsområde, bålplass
med tilgjengelighet for rullestolbrukere og
toalett.
* 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.
* Turplanleggingskart - Friluftsliv i
Trondheimsregionen
Kart med informasjon om friluftsområdene
og aktivitetsmuligheter i regionen.
* Turkart Vassfjellet
Kart med informasjon om Vassfjellet, natur,
historie og turmuligheter.
* Turkart ”Langs Nidelvas bredder”
Kart med fyldig informasjon om hva som kan
oppleves langs vassdraget, natur, historie og
turmuligheter.
* Enkle turkart
Turkart over statsgrunn i Malvik og
Trondheim
Turkart Nordmarka, Klæbu
Turkart Brungmarka, Klæbu
Turkart Strindamarka, Trondheim
Alle med informasjon om adkomst, litt
historie, natur og turmuligheter.

