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Et bidrag til et mer variert og miljøvennlig friluftsliv 

Mange har ennå Hl gode å oppdage alle de mulighetene som åpner seg når en tur starter ett sted 
og avsluttes el annet. I vår tid, med privatbil som «allemannseie», begynner turen ofte på en 
parkeringsplass og ender samme sted etler en rundtur - som kanskje er gått mange ganger før 
«Frihetssymbolel» bilen er vanedannende på så mange måter og kan tvinge oss inn i et mønster 
det kan være vanskelig å bryte. Men vond vane kan vendes. Det skal kanskje ikke mer til enn at 
man prøver seg på en gjennomgangslur. Uten den bindinga som ligger i det å vende tilbake til 
utgangspunktet, er det gode sjanser for al man føler seg virkelig fri. 
I tillegg er det fortsalt en stor del av befolkningen, totalt ca. 40%, som ikke disponerer privat 
bil. Vi vel også at del er mange friluftsmennesker som ønsker å leve opp lil et miljøvennlig 
friluftslivsmønster. 
Denne boka gir tips om turmuligheter i Trondheims-området, ved å beskrive noen av alle de 
mulighetene og kvalitetene som ligger i nærlurområde ne, rett utafor dørstokken til mange, og 
ved konkret å foreslå vel 40 lurer. Det er bevisst valgl turer som kan nås med buss. bane eller 
log og turer som nettopp gjøres mulig ved kollektive transportforbindelser. Vi håper de ulike 
turbeskrivelsene kan bidra til å «senke terskelen» for mange slik at de tar flere muligheter i 
bruk, 
I forbindelse med Naturvernåret 1995 mener vi det er spesiell grunn for TT som fylkets største 
friluftsorganisasjon å bidra med informasjon til den som ønsker å drive el miljøvennligTrilufts-
liv 
Turområdene som beskrives, og turforslagene som presenteres, ligger i nærheten av Trondheim, 
det vil si i nærområdet til ca, 80 prosent av medlemmene i Trondhjems Turistforening, Turfors
lagene spenner fra korte og lette sommerturer til krevende og dryge dagsturer i sjølgålte spor 
viniers tid. De lange og harde lurene har vi ikke minst tatt med for a vise at folk ved bruk av 
nærturområdet kan skaffe seg gode erfaringer og kunnskaper som kan komme godt med som cn 
basis for sikker ferdsel i fjellet. 
Ei viktig side av boka er også å minne om al Trondhjems Turistforening fra tidlig av la ned et 
stort arbeid i byens nære turområder, spesielt i Bymarka, Dette er en tradisjon foreningen er 
stoll av og gjerne vil holde ved like. 
En rekke personer har vært engasjert for a beskrive de områdene og de turene som er tatt med i 
boka. Innafor den plassen som har vært still til rådighet i ci slik bok, er det også presentert mye 
lokalhistorisk kunnskap og tips om fine og spesielle steder. Vi retter en stor takk til alle bidrags
yterne! De øvrige medlemmene av årbokkomitéen vil takke Tore Angell-Petersen for det store 
arbeidet han har lagt ned for å utvikle kartene i boka. 
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