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Trondhjems Turistforening og forvaltninga 
av Trondheims markaområder 
Grunnlaget f or TTs marka-engasjement 

Trondhjems Turistforening (TT) har som formål å få flest mulig til å drive et enkelt, 
akfivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv. TT har sitt utgangspunkt og sin historie både 
fra tilrettelegging og akfiviteter i fjellet og i nærområdene til Trondheim som den 
største befolkningskonsentrasjonen i Trøndelag. Drift av hytter og ruter i fjellet, som 
et grunnlag for fjellfriluftslivel, og engasjement for bærekraftig forvaltning av fjell
områdene utgjør en hovedaktivitet innen TT. Men foreninga viderefører også arbeidet 
overfor det by- og tettestedsnære friluftlivel med bl a engasjement overfor forvalt
ninga av markaområder og friluftslivsfilrettelegging i Trondheimsområdet. 

Foreninga har totalt vel 10 500 medlemmer En stor del av disse, vel 8000, bor i 
Trondheimsområdet og utgjør en slor andel av de aktive brukerne av Trondheims
marka. Turer i nærområdene utgjør de mesl omfattende og viktigste aktivitetene innen 
friluftslivet. Opplevelser og erfaringer fra nærområdene er et viktig erfaringsgrunnlag 
for gode og trygge turopplevelser i fjellet. Friluftsliv er vikfig for å forstå verdiene i 
naturen og for utvikling av holdninger til miljøvern. 

TTs medlemsunderiag utgjør grunnlaget for og tyngden i TTs engasjement for å frem
me friluftslivets interesser Som ansvariig friluftlivsorganisasjon står TT må for en 
langsiktig, bærekraftig forvaltning av områder og verdier TT må bidra til at framtidas 
generasjoner er sikret friluftsområder med gode miljø- og opplevelsesverdier Dette 
vil være utgangspunktet når TT tar standpunkt i større og mindre saker som gjelder 
planlegging og virksomhet med betydning for friluftlivel. Det langsiktige og prinsipi
elle perspektivet kan bety at TT må innta standpunkter som her og nå for noen kan 
virke urimelig og som enkelte kan mene ikke fremmer friluftslivets interesser i dag. 
En organisasjon kan også innta standpunkter som ikke er i tråd med interessene lil alle 
enkeltmedlemmer ut fra deres bruk av marka fil friluftsliv eller andre akfiviteter TT 
representerer friluftslivets interesser som ansvarlig organisasjon. Men organisasjonen 
påberoper seg ikke å representere hvert enkelt medlems standpunkt. 

Trondheimsmarka 
De bynære deler av Trondheimsmarka har en meget begrenset størrelse. Bymarka er 
ca 80 km^ og Strindamarka ca 30 kml Til sammenlikning er det f eks i Oslomarka et 
areal som er over 10 ganger Trondheims. En har da bare regnet de deler av 
Trondheimsmarka som fil i dag er akfivisert for bruk. Trondheim har el ikke utnyttet 
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Trondheim har begrensete, men høgkvalitets markaområder. Bilde! er tall opp dalen langs 
Buskleinbekken mot Røimingen i Leinstrandmarka. Foto Erik .Stabell 

potensiale ved at markaområdene rundt Jonsvatnet og områdene Heimdal -
Vassfjellet kan aktiviseres og ved å utvikle ferdselsmuligheter i det verdifulle 
kulturiandskapet som omgir byen og ofte danner overgangsområder mot marka
områdene. 

Inn under begrepet Trondheimsmarka må regnes Bymarka, markaområdene rundt 
Jonsvatnet, med Strindamarka som en vikfig del, og Vassfjellet. Strindamarka og 
Bymarka utgjør de mest brukte delene av Trondheimsmarka. (Betegnelsen Bymarka 
er brukl om hele marka på vestsida av byen,) 

Holdninger til forvaltninga av Trondheimsmarka 
Holdningsgrunnlaget er utviklet gjennom TTs engasjement overfor kommunens 
markaplanlegging og i enkeltsaker TT har vært engasjert i. Arbeidet med å sikre 
friluftslivsinteressene i de by- og tettstedsnære naturområder har også som utgangs
punkt de norske turistforeningenes nærområdesatsing siden naturvernåret 1995. 
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Friluftsliv må prioriteres 
TT mener friluftsliv generelt må prioriteres langt sterkere i Trondheim både ved av
veininger innen arealplanlegginga, i markaforvaltninga og ved at langt større ressur
ser settes inn for å bedre tilrettelegginga for turfriluftlivet. Det gjenstår vikfige uløste 
oppgaver i bl a grønnstrukturen og sti- og løypenettet og finnes et stort uutnyttet po
tensiale i Trondheims markaområder og grønnstruktur Også potensialet fil de frivilli
ge organisasjoner må utnyttes bedre. 

I sitt arbeid overfor markaforvaltninga tar TT utgangspunkt i følgende hoved
punkter. 

1. Ta vare på Trondheims små markaområder 
Trondheim har begrensete, men høgkvalitets markaområder Områdene er under 
reduksjon på grunn av bit-for-bit-utbygging og -virksomhet i «frynseomrader» som 
Lian, Smistad, Tømmerdalen, Bekken, Røstadmarka osv og ved utbyggings
prosjekter for boliger, næringsområder og idretts- og akfivitetsanlegg (golf, skiarenaer 

ssæ 

Trondheimsmarka er ikke stor. Illustrasjonen viser 
avgrensinga av Nordmarka i Oslo. som utgjør 

.størstedelen av Oslos markaområder, i samme 
målestokk som de tilrettelagte og mest bynære 
deler av Trondheimsmarka. Bymarka og 
Strindamarka utgjør til sammen mindre enn 
tiendeparten av størrelsen på Oslomarka. 
De små områdene tilsier både en .streng 

beskyttelse mot utbygging og inngrep og 
maksimalt natur- og frihiftslivlilpasset 

forvaltning. 

Illustrasjon Erik Stabell 
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f knappe markaarealer er 
del viktig å skjerme kjer
neområder som "fjerne" 
tunnål. Bilde fra den gam
le skiløypa mellon\fCvist-
ingen og Bergskardet. 

Foto Erik^tabell 

og -anlegg, modellflybane), Vikfige områder er redusert eller Ødelagt av massetak, 
kraftlinjeanlegg osv. Områder er stadig presset av ytteriigere utbygging og inngrep, 
bl.a. til massetak og som område for langtids avfallsdeponi ved Lia i Strindamarka og 
nærings-Zutstillingsområde i Granåsen. 
• Markagrensa må markere en fast og varig grense. 
• Trondheims begrensete markaområder må beholdes uten ytteriigere reduksjoner av 

utbygging, anlegg og tekniske inngrep, 
• Markagrensa må gjennomgås for å siki-e viktige deler av randsoner mellom marka 

og bebygde områder og for å stanse bit-for-bit-utbygginga og -arealbruksendringa i 
«frynseområdene». 
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2. Friluftsliv skal prioriteres i marka 
Det må skje en reell prioritering av friluftsliv i marka og grønnstrukturen innen de be
bygde områdene. Nyetablering av områder og arenaer for spesialiserte og arealkre
vende idretter og akfiviteter legger beslag på stadig større deler av selve markaområ
dene. Hensyn til idrettsaktiviteter bestemmer mye av innsatsen når det gjelder «fri
luft slivs»-fi I rettelegging, «HandUngsplan for friluftsliv» har i stor grad bidratt fil å 
legifimere prioritering av idrett og andre frifidsaktiviteter foran eller på bekostning av 
det tradisjonelle friluftsliv. Planen har i liten grad vært nyttet fil en systemafisk sikring 
av on-u-åder og forbedring av forholdene for friluftsliv. 

• Markaområdene, kulturiandskapet og grønnstrukturen i og rundt byen må forvaltes 
ut fra et langsiktig bærekraftig perspekfiv som bidrar fil å sikre områder og miljø
verdier for friluftslivet for kommende generasjoner 

• «Handlingsplan for friluftsliv» må utvikles fil å bli en reell plan for ivaretakelse av 
byens friluftsliv sinteresser og ta opp i seg den prioritering av friluftsliv som det er 

Arealkrevende idrettsanlegg har lagt beslag på flere .store områder i randsonen mellom 
marka og boligområdene. Trondheim har fire større langreimsorenaer hmen kommunens 
grenser: En i Bratsberg i tillegg Ul Nilsbyen. Granåsen og Saupstad på vestsida av byen. 
Bilde fra det nye hoppanlegget i Granåsen. Foto Erik StabeU 
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fastlagt i overordnete og kommunale vedtak skal ligge til grunn for forvaltninga av 
markaområdene. 

• Arbeidet med en videreutviklet «handlingsplan for friluftsliv» må integrere LA 21-
perspektivet, dx^den må inkludere en grunnleggende gjennomgang for å integrere 
miljøhensyn i friluftslivs- og markaforvaltninga generelt og i alle virksomheter in
nen markaområdene, 

• Med utgangspunkt i mål, prinsipper og retningslinjer en ny «handlingsplan for fri
luftsliv» må det utvikles en «sfi- og løypeplan» som grunnlag for utforming og pri
oritering av friluftslivstilrettelegginga. 

• Arbeidet med en ny «handlingsplan for friluftsliv» må gjennomføres som en reell 
medvirkningsplanlegging der natur- og friluftslivsorganisasjonene står sentralt som 
bidragsytere og gis reell muUghet for å påvirke planlegginga. Organisasjonene må 
selv få trekke opp rammene for sitt medvirkningsarbeid. 

Andre viktige momenter for en plan for markaområdene er: 
• Knappe markaområder skal ikke være aktuelle for utbygging av arealkrevende 

idretter, 
• Det er hensynet til friluftslivet som skal danne det vesentlige utgangspunkt for til

rettelegginga i marka, ikke tilrettelegging for ulike idretter og andre aktiviteter 
• Del må skje en gjennomgang av områder og anlegg for arealkrevende idretter som 

er lagt fil primære markaområder for å se på behov for omplasseringer eller 
endringer av virksomhetene for å sikre eller gjenetablere forholdene for frilufts
livet. 

• Det må skje en gjennomgang av virksomheter som har arealer og aktiviteter i mar
ka med tanke på nedtrapping eller filpassing av virksomhetene fil markas funksjon 
som turområde. Det gjelder bl a Forsvarets bruk av kjerneområder i Bymarka. 

3. En sti- og løypeplan må utvikles som grunnlag for markatilrettelegginga 
For å oppnå en målrettet filrettelegging for friluftsliv som utnytter Trondheims markas 
muligheter, ivaretar viktige mål innen friluftlivel, sikrer miljøverdiene i marka og sik
rer en reell medvirkning fra friluftlivsinteressene, må det utvikles en plan for frilufts-
Uvslilrettelegginga i markaområdene som et eget plandokument. 
• «Sfi- og løypeplanen» må utvikles til et prakfisk verktøy for systematisk oppfølging 

av viktige mål innen markaforvaltninga. 
• «Sti- og løypeplanen» må basere seg på analyser av tilrettelegginga i marka og 

hvordan denne følger opp mål for marka. 
• Mål, prioriteringer og tiltak i «sti- og løypeplanen» må også følges opp innen andre 

virksomheter i marka. 
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Momentene i de følgende punktene 4 - 7 gir konkret grunnlag for mål og prioritering
er for en «sfi- og løypeplan». Momenter i punkt 9 (opplevelses- og miljøverdier) må 
legge premisser for filrettelegginga. 

4. Tilrettelegg turdrag ut i marka fra der folk bor 
Store deler av Trondheims befolkning på begge sider av byen bor nær attraktive tur-

og markaområder Mange steder er det også utvikla grønnstruktur i de bebygde områ
der med forbindelser med markaområdene. Gode adkomster fil markaområdene sikrer 
også gode forhold for dem som bruker kollektive transportmidler til marka. Det 
vesentlige av de totale friluftsliv aktiv ite ter foregår ved bruk av de lokale muligheter 
Men fortsatt er sammenhengene fra boligområder ul i marka mange steder ikke opp
arbeidet, tilrettelagt og tydeliggjort. Dette gjelder både sommer og vinter Ofte er det 
brutte sammenhenger i grønnstrukturen eller i overgangen fra grønnstrukturen ut i 
nærmarka. Sammenhengen innen viktige deler av grønnstrukturen er ikke tilrettelagt 
eller synliggjort. Vinters tid filrettelegges det med preparering primært fra parkerings
plassene og ikke fra der folk bor 
• Manglende filrettelegging i overgangen boligområder / grønnstruktur og marka må 

prioriteres for rask gjennomføring. 
• Det må raskt settes opp en status for slike sammenhenger som grunnlag for dette. 
• Viktige er bl a: 

• sammenheng i grønnstruktur og sti/løypeforbi ndel sen fra Berg / Moholt / Eberg til 
Lohove, 

• 3 sfi- og løypeforbindelser fra Risvollan og ut i Strindamarka, 
• opparbeidet sti- og løypenett i Tillerbyen ut i Kvenildsmarka, 
• Nedre Flatåsen - Leirelva - Leirbrua og ut i marka, 
• Saupstad / Heimdal - Huseby - Søremsmarka og 
• Kystad - Haukvatnet / Lianvatnet. 

5. Gi bedre forhold for friluftsliv for bydeler med dårlig tilrettelegging 
Flere av Trondheims nye bydeler ligger ved attraktive markaområder Men manglen
de filrettelegging gjør likevel at forholdene for friluftsliv er mangelfulle. Dette gjelder 
særiig Tillerbyen / Skjetnemarka, Heimdalsområdet genereU og Vikåsen / Reppe. 

Øverst neste side: En sti- og løypeplan må sikre en naturtilpasset og differensiert tilrette
legging i marka. Skiløypa ved Revberget er verken utplanert eller maskinpreparert. 

Folo Erik SlabeU 

Nederst neste side: Etter de gamle Bynesvegene kan du sykle uten å skade stier og vegeta
sjon eUer forstyrre turgåere. Foto Erik Stabell 
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Grønnstrukturen fra Steinberget opp forbi Theiseitdammen er tUrettelagt både med stier og 
skiløyper Del er lill trangt her forbi Hammersborg. Foto Erik Stabell 

• Det må prioriteres tilrettelegging for disse bydeler 
• Det må foretas en gjennomgang som viser mangler og muligheter og planlegges til

rettelegging for disse områdene. 
• Prioriteres må: 
• Videreutvikling og utbedring av grønnstrukturen i Tillerbyen og utvikling av 

Kvenildsmarka som nærturområde med et hovedsti- og løypenett, 
• Etablering av gode sti- og løypeforbindeler fra gamle Heimdal, Kattem, Saupstad, 

Huseby og Flatåsen fil Smistadmarka og Leinstrandmarka, kfr momenter i pkt 4. 

6. Etabler viktige sammenhenger i markaområdene og utnytt markas størrelse 
De tilrettelagte delene av byens markaområder Bymarka og Strindamarka har begren
set størrelse i forhold fil en stor og friluftslivs aktiv befolkning som Trondheims. 
Potensialet for større turområder ligger først og fremst i å utvikle de muligheler som 
ligger i den store marka rundt Jonsvatnet der Strindamarka utgjør den filrettelagte del. 
Å utvikle ferdselsmulighetene i kulturiandskapet kan utvide de by- og bolignære tur
muligheter vesentlig. 
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Viktige tiltak vil være: 
• Krifiske forbindelser for å opprettholde sammenhengen mellom markaområdene 

rundt Jonsvatnet må sikres gjennom arealplanlegginga: 
• Mest krifisk eî ^orbindelsen Strindamarka - Vikarauntjønna - Solbakken skole -

Reppåsen, 
• Følgende forbinder må etableres som ledd i en «stamsti- og -løype» mellom marka

områdene rundt Jonsvatnet: 
• Strindamarka om Vikåsen, Reppåsen, Solemsvåttan mot Herjuan og Hønstad og 

inn i Malvikmarka, 
• Strindamarka om Røstadmarka, Storåsen fil Nordmarka / Dragstenmarka og 
• Forbindelse mellom Dragstenmarka og Malvikmarka innunder Jcrvfjellryggen. 

Etablering av en løypeforbindelse bør prioriteres. 

-moMDHeiM 
STJØRDAL 

MOSTAD - „ , 
-MARKA 5EL9U-

Kartskissen viser det store potensialet som ligger i markaområdene rundt Jonsvalnel. En 
slamturforbindelse som forbinder Strindamarka om Røstadmarka og Storåsen med Nord
marka og Dragstenmarka på vestsida av sjøen og om Reppåsen og Solemsvåttan med 
Malvikmarka på østsida og en forbindelse inmtmler Jeiyfjellet mellom Dragstenmarka og 
Malvikmarka. kan være nøkkelen til å utløse dette potensialet. Fra Selbuskogen strekker 
naturområdene seg ubrutt av veger i ca 15 mil inn mot Storsjon i Sverige. 

Illustrasjon Erik Stabell 
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• Det bør etableres en stamtursfi og -løype som forbinder Tillerbyen / SJetnemarka 
gjennom Kvenildsmarka, forbi Våttåsan og om Sjøla mot Vasstjellet, 

• Mulighetene for lurferdsel i kulturiandskapet bør sikres både for å «utvide» 
turmuligheter, å etablere turforbindelser til marka og f eks å etablere vikfige 
supplerende skiløyper Gjennomgang av muligheter bør prioriteres for Strinda
marka. 

• Det bør etableres sammenhengende lysløype Heimdal - Granåsen - Lian -
Wullumsgarden. 

7. Bilkjøringa i marka må begrenses 
At byen har så små markaarealer, gjør det viktig å la vare på indre områder, kjerne
områder, både som mulighet til å nå «fjerne» turmål og gi mulighet for dem som i 
støn-e grad enn andre vil søke egne veger Å skjerme kjerneområder og øvre områder 
mot stor eller stadig ferdsel er også viktig for å verne om dyrelivet og å skjerme sår
bare områder mot slitasje. 

Det kan utvikles en stamsti- og løype som forbinder de store markaområdene rundt Jons
vatnet. Bildet er fra Malvikmarka. Foto Erik StabeU 

Stor trafikk og parkering ved Slorsvingen gjør at skUøpere opp den gamle Måneskinns
løypa har dårUge vilkår Foto Erik SlabeU 

Omfattende bilbruk er et generelt miljøproblem. Bruk av bil i forbindelse med fritid 
er den bilbruken som generelt er i størst øking. Omfattende bilkjøring innover i 
markaområdene utgjør redusert opplevelse for mange turgåere. Store og verdifulle 
deler av Trondheims markaområder er for dominert av biltrafikk og veger 
I punktene 4 - 6 er nevnt opp prinsipper for tilretlelegging som positivt vil bidra til al 
det blir mer attraktivt å starte turer fra markaområde nes ytterområder 

Noen andre viktige momenter: 
• Det må ikke lokaliseres eller videreutvikles anlegg eller aktiviteter i indre deler av 

marka som bidrar til å opprettholde eller øke behovet for bilkjøring i marka. 
• Det må arbeides systemafisk for å redusere bilbruksbehovet i Fjellsetervegen og 

vegen inn forbi Bekken i Strindamarka. Tømmerdalsvegen i Bymarka må få redu
sert biltrafikk for at den ikke skal ødelegges som viktig turveg i Bymarka. 

• Bilbruk på vegene inne i markaområdene bør som hovedprinsipp forbeholdes 
driftstrafikk og trafikk fil eiendommmer 
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Her ved Vellikvalnet i Leinstrandmarka må skiløperne følge skogsbilvegen. Dette er ski
løypa mellom Skogly og Marka. Foto Erik StabeU 

8. Skogsdrifta må filpasses friluftsliv og naturverdier 
Selv om det både finnes generelle mål for byenes markaområder og mål for 
Trondheim kommune om at hensyn fil friluftsliv og naturvern og friluftsUv skal prio
riteres i markaforvaltninga, drives det en skogsdrift som stadig reduserer opplevelses
verdiene i marka. Både skogsdrifta, hogstområdene, vegbygging, transporten av tøm
mer og markberedning gir stadige og store negative forandringer i markaområdene og 
bidrar til at natur- og opplevelsesverdiene i markaområdene stadig reduseres. 

Viktig er bl a 
• Driftsplanene både for de kommunale og private områder må gjennomgås med 

tanke på å oppnå en drift som er tilpasset skogenes funksjon som turområde for en 
slørre by, 

• Skogforvaltninga må aktivt utnyttes for å forbedre opplevelseskvalitetene. 
• Det økonomiske resultatkravet fil den kommunale skogsdrift må filpasses en natur

miljø- og friluftslivsfilpassel skogsdriftsstrategi. 
• I markaområdene mot bebyggelsen, langs vatn og vassdrag, stier og løyper osv må 

det legges opp til særiig naturbevarende skogforvaltning. 

TT og forvaltninga av Trondheims markaområder 

I øvre områder, områder over f eks 300 meter, må det ikke drives skogsdrift. 
De begrensete ressurser med gjenværende «gammelskog» må bevares fullt ut. 
Bruken av markberedning («torvvending») må opphøre som tiltak i foryngelses-
arbeidet. \(_ 
Det må ikke bygges ytteriigere driftsveger og -traktorveger i Bymarka og 
Strindamarka utover hell begrensete suppleringer innen eksisterende vegnett. Delte 
må gjelde både de private, kommunale og statlige eiendommer i begge marka
områder 
De mesl alvorlige inngrep i forbindelse med veger og tiltak i skogbruket må reites 
opp. Det må bl a foretas en gjennomgang av eksisterende veganlegg for å idenfifi-
sere, prioritere og bestemme fidsfrister for utførelsen av slike gjenopprettings-
filtak. 

Torvvending er en metode 
kommunen bruker i skog
foryngelsen. Det settes 
djupe spor som preger 
landskapel. Bildet er fra 
området innunder Bakli
dammen. 

Folo Erik Stabell 
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• Sfier og skiløyper må bare unntaksvis og evt bare over korte perioder og uten å lage 
skade, nyttes til lømmertransport, 

• Natur- og friluftslivsorganisasjonene må gis en reell mulighet for å påvirke og bidra 
fil en tilpasset skogsdrift for alle skogarealer i Trondheimsmarka. 

9. Opplevelses- og miljøverdiene i marka må tas vare på 
Naturopplevelse, stillhet og ro er verdier folk flest søker når de driver friluftsliv. Dette 
er også verdier som er viktig for dem som bruker marka lil løpetrening, aktiv skilø
ping osv. Derfor er det viktig ved all filrettelegging og alle lillak i marka å sikre opp
levelses- og miljøkvalitetene for å gjøre folks opplevelser enda bedre. 

Opprettholdelse av naturmiljøet og større områder med relafivt urørt natur intakt ut
gjør den viktigste forutsetning for markafriluftslivet. Det biologiske mangfold må 
både ivaretas som en vikfig verdi i seg selv, men også som grunnlag for friluftslivs-
opplevelse. 

Vakker natur, men hvor brede løyper trenger vi Foto Erik StabeU 
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TT og forvaltninga av Trondheims markaområder 

Gamle jordbrukslandskaper, gamle ferdselsveger og minner om tidligere tiders bruk 
utgjør viktige verdier for friluftslivet. Del gamle sti- og løypenettet utgjør opplevel
sesrike ferdselsårer De utgjør også viktige kulturminner i markaområdene sammen 
med bl a idrettshistpriske kulturminner 

Noen vikfige momenter: 
Naturmiljø: 
• Hensyn til biologisk mangfold skal generelt være overordnet i forvaltninga av 

friluftlivsområdene, 
• Kunnskap om viktige områder, sammenhenger og lokaliteter for det biologiske 

mangfold må integreres i all virksomhet i markaområder, kulluriandskap og grønn
struktur 

Opplevelseskvaliteter generelt: 
• Kvalitetene i markaområdene må gjennomgås med tanke på å kartlegge områder 

med behov for forbedring som på forskjellige måter har fått redusert opplevelses-
kvalitene eller som har potensiale for forbedring, 

• Måten opparbeidelse og tilrettelegging skjer på må gjennomgås tilsvarende for å få 
innarbeidet gode rutiner for å oppnå en god kvalitet på virksomheten. 

• Som ledd i arbeidet med en «sli- og løypeplan» må det foretas en gjennomgang av 
status for det gamle sli- og løypenettet og gamle ferdselsveger i markaområdene for 
å synliggjøre, reparere og akfivisere de deler av det gamle nettet som ønskes opp
rettholdt. 

• Områdene fra Haukvatnet om Granåsen til Saupstad må utvikles som et eget forbe-
dringsprosjekt for å gjenopprette naturverier i området, dempe ned inngrep og eta
blere gode forhold for lurferdsel sommer og vinter Attraktiv lysløypeforbindelse 
Heimdal - Lian - Byåsen som går uavhengig av arenafunksjonene på Granåsen må 
etableres, 

• Planlegginga i GråkaUområdet må bidra til tilsvarende forbedringer her 
• Områdene med omfattende kraftlinjer og trafostasjoner i Tomsetområdet må gjen

nomgås filsvarende. 
• Del må lages en helhetsplan for området Theisendammen - Sverresborg for å sikre 

forholdene som nærturområde og inngangsport for turer i marka og områdets store 
natur- og kulturverdier 

• Lysbruken i lysløyper, alpinbakker, hoppbakker og veger må gjennomgås for å opp
nå akseptabel kultur for lysbruk i markaområdene, 

• Endel sfier løyper og særiig lysløyper må utbedres for å redusere virkningene av 
overdimensjoner ing eller skjemmende inngrep ved opparbeidelse. 

• Preparertngspraksisen må gjennomgås for å ivareta opplevelseskvalitetene. 
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Mange kulturlandskap er iferd med å gro igjen. Det gjelder bl a på Lian. Lavollen. Holst
vollen og her Marka. Bør natur- og friluftslivsorganisasjonene aktiviseres td dugnadsinn
sats ? Foto Erik Stabell 

Det bør etableres planer for forvaltninga og skjøtsel av kulluriandskap, gamle plas
ser osv i marka, bl a Lian-området, LavoUjordene og Holstvollen. 
Det må åpnes bademuligheter også i Strindamarka. 
Det må skje en gjennomgang av behov for vedlikehold og gjenoppretting av gam
melt sti- og løypenett. 
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Turistforeningen og Sklstuå 

lluristforeningen og Skistua. 
av formann i TT Erik-Martin Braathen 

I 1998 har Trondhjems Turistforening engasjert seg mer i forvaltningen av 
Trondheims nærområder enn tidligere. Vi har fremmet friluftslivets interesser i sa
ker som: modellflyplass, utvidet steinbrudd og langfids avfallsdeponi i 
Strindamarka, parkering for Sverresborg museum. Handlingsplan for ftiluftsliv for 
Trondheim kommune og - ikke minst - om forholdene ved videreutviklingen av 
Skistua og GråkaUområdet. Den siste saken førte til noe avisskriving, bl a med en 
rekke uriktige påstander om TT's hensikter og meninger 

TT har i sin strategiplan vedtatt at foreningen skal være mer akfive i byens nær
områder Vi oppfattet det derfor som passende når TT ble invitert av Trondheim 
kommune til å være med på prosessen for å finne frem fil en god utvikling for 
Skistu-området. 

TT har hele fiden hatt et ønske om at Skistua skal gjenetableres som et vikfig og at
traktivt turmål for byens befolkning. I dag er Skistua stengt pga. manglende vedli
kehold, Skistua ble bygget opp igjen etler en brann nyttårsaften 1946. Den fikk da 
en størrelse og utforming som pas,set til Skistu-områdets påtenkte funksjon som 
kombinert skiutfartssted for Trondheim og senter for skisport i Trøndelag. Besøket 
på hytta var på topp i vintersesongene de første årene etter at den ble gjenåpnet som
meren 1950, men mistet mye av populariteten fra begynnelsen av 70-tallet. 

I 1974 ble både Skistua og Elgsethytta overdratt til Trondheim kommune. 
Kommunen forpliktet seg lil å fortsette driften og vedlikeholdet til glede for byens 
befolkning. Imidlertid har vedlikeholdet på Skistua .skrantet, besøket har minsket og 
det har de senere årene vært betydelige problemer med å få anlegget godkjent for 
drift av næringsmiddelkontrollen. 

Trondheim kommune ønsket at det måtte skje en forandring på Skistua, men var 
usikker på hvilken. TT var med i en ressursgruppe sammen med skiklubben og ledet 
av kommunen som skulle utrede en ønsket utvikling for Skistua og GråkaUområdet. 
I dette arbeidet var det enighet om behovet for å redusere Skistuas størrelse. TT had
de verken i dette arbeidet eller i vårt senere engasjement hatt noen ambisjon om å 
overta Skistua eller drive anlegget. TT bidro med vår fagkompetanse som frilufts-
Uvsorganisasjon med betydelig erfaring fra drift av turisthytter 
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