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Høringsuttalelse fra Skaun kommune - Handlingsplan for friluftsliv i 

Trondheimsregionen 2020-2030 

 
Høringsperiode fra 25. august til 25. oktober.  

 

Skaun kommune vil komme med følgende tilbakemeldinger på Handlingsplan for friluftsliv i 

Trondheimsregionen 2020-2023:  

 

• Tydeligere stemme for friluftsliv. 

• Planen bør sees i sammenheng med den nasjonale Handlingsplan for friluftsliv og 

Handlingsplan for fysisk aktivitet (2020-2029).  

• Utfordringsbildet bør oppdateres 

• Styrking av arbeidet med sjønært friluftsliv 

• Friluftslivets muligheter og ansvar i klima og miljøarbeidet bør fremheves 

  

 

Tydeligere stemme for friluftsliv.  

Trondheimsregionens friluftsliv bør ha som mål å bli en enda tydeligere stemme for sikre areal for 

friluftsliv og legge til rette for friluftsliv for alle. Vi ønsker at planen skal løfte friluftslivets stemme 

inn der beslutninger fattes, både i det offentlige og organisasjonene i Trondheimsregionen.  

 

 

Planen bør sees i sammenheng med den nasjonale Handlingsplan for friluftsliv og 

Handlingsplan for fysisk aktivitet (2020-2029).  

Skaun kommune ønsker at handlingsplanen i større grad sees i sammenheng med nasjonale planer. 

Dette er for å sikre helhet og sammenheng i arbeidet, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette 

mener vi vil øke kvaliteten og troverdigheten for planen.  

 

Eksempelvis kan målene sees i lys i de nasjonale planene. Delmålene kan oppdateres, utvides  og 

tydeliggjøres. Vi vil i denne sammenheng vise til målene til den nasjonale handlingsplanen for 

friluftsliv:  

 

1. Friluftslivets posisjon skal ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av allemannsretten, 

bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder, og stimulering til økt friluftslivsaktivitet 

for alle. 

 

 

2. Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for 

barn og unge. 



 

 

 

Utfordringsbilde bør oppdateres 

Vi mener handlingsplanen gjerne kan oppdateres. Den bør i større grad ta for seg de utfordringene 

som kommunene har på området. Skaun kommune har stor tilflytting som medfører fortetting og i 

langsiktig perspektiv medføre mangel på arenaer til friluftsliv. Videre endres klimaet, nye 

aktiviteter oppstår, mangel på kunnskap og kompetanse om bærekraftig anleggsutbygging, mangel 

på kompetanse om digital tilrettelegging for friluftsliv, friluftsparadokset (jo mer vi bruker naturen 

jo mer ødelegger vi den) og forventninger til utforming av tilrettelegging av areal og anlegg økes. 

Dette medfører behov for å tilrettelegge og drifte areal og anlegg på andre måter enn det som 

tradisjonelt har vært vanlig.  

 

 

Styrking av arbeidet med sjønært friluftsliv 

Kystlinjen er vårt mest attraktive friluftslivsareal. Vi ber om at handlingsprogrammet oppdateres og 

ses i lys av temautredning for idrett og friluftslivsanlegg - Trondheimsfjorden fra Orkdal til 

Stjørdal, og regional strandsoneplan. Dette arbeidet bør også ses opp imot nye og nasjonale 

anbefalinger for tilrettelegging i og nært vann og sjø. I dag blir gjerne friluftstilrettelegging i sjø 

omtalt som “det blå rommet”. Eksempelvis har Miljødirektoratet utarbeidet flere veiledere/ 

rapporter på dette området.  

 

 

Friluftslivets muligheter og ansvar i klima og miljøarbeidet bør fremheves 

Friluftslivet har en særlig sterk posisjon for selv å ta ansvar samtidig som det kan øke bevisstheten, 

kunnskapsnivået og engasjementet for klima og miljø blant den norske befolkningen. Skaun 

kommune ønsker at Trondheimsregionens friluftsråd omhandler og legger planer og foreslår tiltak 

for et bærekraftig friluftsliv, at friluftsparadokset vurderes og at friluftsrådet tar en rolle i det 

holdningsskapende arbeidet. Natur er en grunnleggende forutsetning for utøvelse av friluftsliv, og 

en bærekraftig forvaltning av naturen bør komme tydeligere fram. Vi tror friluftsliv har kraften til å 

til å bevege hele Norge i en mer bærekraftig retning. Hvordan kan Trondheimsregionens friluftsråd 

jobbe for at naturen, på best mulig måte, blir ivaretatt slik at de neste generasjonene skal oppleve 

naturen slik vi kjenner den i dag?   

 

  

Oppsummering  

Handlingsplan for friluftsliv i Trondheimsregionen 2020-2030 bør sørge for at friluftsliv får gode 

rammevilkår og kunne gi råd til Trondheimsregionens kommuner om hva som bør prioriteres i 

friluftspolitikken i tiden framover. Den bør derfor oppdateres i lys av dagens utfordringsbilde og 

behov i friluftssektoren, og vise til nasjonale planer for friluftsliv og fysisk aktivitet og veiledere for 

forvaltning av friluftsliv. På den måten kan man sikre helhetlig og felles forståelse for hvordan 

Friluftsrådet og medlemskommunene best mulig kan tilrettelegge friluftsliv for alle. 
 
 
 
 


