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Kommunedirektørens forslag til  

Vedtak:   
Meråker kommune ønsker at kapitel 5.4 Fritidsboliger og reiseliv kompletteres med flere 
retningslinjer og tekst. 
 
Innspill til endring tekst fra Meråker kommune (markert i rødt) 
5.4 Fritidsboliger og reiseliv 
I 2030 styrker fritidsboliger og naturbasert reiseliv kommunene uten å forringe naturverdiene 
næringene bygger på eller ressursgrunnlaget innen reindrift og landbruk. (s 80) 
 
Tilrettelegging for reiselivsnæring i trøndersk natur og kulturlandskap berører også areal – og er 
avhengig av at områdene fremstår attraktive og at de forvaltes på en bærekraftig måte. Arealer 
som bygges ut til hytter forringes eller tapes som beite. (s 80) 
 
Enkelte reisemål har utfordringer knyttet til tålegrenser for natur- og kulturverdier. For 
verneområder er det fornuftig å utarbeide strategier for besøksforvaltning. Dette gjelder også for 
områder med mye besøk basert på stedets kulturverdier som ofte er sårbare og har lav tålegrense. 
Gjennom beiting høstes store fôrressurser, noe som er en viktig del av ressursgrunnlaget for 
landbruk og reindrift i fjellregionen. Husdyra sin beiting er avgjørende for hvordan fjellandskapet 
utvikler seg i fremtiden. Stor ferdsel vil kunne forstyrre og fortrenge beitedyr. Flerbrukshensyn i 
utmarka er en sentral utfordring som må forstås i en helhetlig kontekst. (s. 82) 
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Behandling i Formannskap - 19.08.2021 : 
 
Jon Magnar Høiseths (MTB) kommentar i møte: 
 

Ønsker at kommunen følger opp og undersøker muligheten til å delfinansiere 
tilretteleggingstiltak for ferdsel i utmarka. 
 

Vedtak i Formannskap - 19.08.2021 : 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Meråker kommune ønsker at kapitel 5.4 Fritidsboliger og reiseliv kompletteres med flere 
retningslinjer og tekst. 
 
Innspill til endring tekst fra Meråker kommune (markert i rødt) 
5.4 Fritidsboliger og reiseliv 
I 2030 styrker fritidsboliger og naturbasert reiseliv kommunene uten å forringe naturverdiene 
næringene bygger på eller ressursgrunnlaget innen reindrift og landbruk. (s 80) 
 
Tilrettelegging for reiselivsnæring i trøndersk natur og kulturlandskap berører også areal – og 
er avhengig av at områdene fremstår attraktive og at de forvaltes på en bærekraftig måte. 
Arealer som bygges ut til hytter forringes eller tapes som beite. (s 80) 
 
Enkelte reisemål har utfordringer knyttet til tålegrenser for natur- og kulturverdier. For 
verneområder er det fornuftig å utarbeide strategier for besøksforvaltning. Dette gjelder også for 
områder med mye besøk basert på stedets kulturverdier som ofte er sårbare og har lav 
tålegrense. Gjennom beiting høstes store fôrressurser, noe som er en viktig del av 
ressursgrunnlaget for landbruk og reindrift i fjellregionen. Husdyra sin beiting er avgjørende for 
hvordan fjellandskapet utvikler seg i fremtiden. Stor ferdsel vil kunne forstyrre og fortrenge 
beitedyr. Flerbrukshensyn i utmarka er en sentral utfordring som må forstås i en helhetlig 
kontekst. (s. 82) 
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Saksopplysninger 
Fylkestinget i Trøndelag vedtok 29. april 2021 å sende utkast til «Regional plan for 
arealbruk 2021-2030. Bærekraftig og stedstilpasset arealpolitikk i Trøndelag» på høring 
Høringsfristen er 1. september 2021. 
 
Regional plan for arealbruk (RPA) erstatter Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag 
fra 2013 og Regional strategi for arealbruk i Sør-Trøndelag fra 2014. RPA skal være 
et felles arealpolitisk rammeverk for samfunnsutviklingen i Trøndelag frem mot 2030. 
FNs bærekraftsmål er lagt til grunn. Siden mange av FNs mål og delmål har en 
arealdimensjon i seg, blir arealpolitikken svært viktig for at Trøndelag skal lykkes med 
en bærekraftig samfunnsutvikling. Klimaomstilling og folkehelse er gjennomgående tema 
i planen. Under hvert av de to hovedkapitlene «Attraktive byer og livskraftige distrikter» 
og «Naturbasert næringsutvikling» er det flere delkapitler på ulike tema. Hvert 
tema/delkapittel er bygd opp med mål, hovedretningslinjer med underretningslinjer og 
utdypende og veiledende tekst. 
 
Målene i RPA er mål for samfunnsutviklingen i Trøndelag og bygger på målene i 
Trøndelagsplanen og andre relevante regionale og nasjonale mål og strategier av 
betydning for arealbruk. Mål og retningslinjer angir ønsket retning for arealbruken i 
Trøndelag og skal være til hjelp i arbeidet med arealplanlegging, arealforvaltning og 
byggesaksbehandling. Det er lagt vekt på at dokumentet skal fungere både som et 
oppslagsverktøy, og som en utfyllende veileder. 
 
Retningslinjene i planen er ikke juridisk bindende. Skillet mellom «skal» og «bør» er ment for å 
gi større forutsigbarhet for hva som forventes av arealplanlegging og forvaltning fra regionale og 
statlige myndigheter. Retningslinjer med «skal» er uttrykk for tydelige regionalpolitiske 
forventninger på tvers av kommunene i Trøndelag. Noen kan også være uttrykk for lovkrav og 
tydelige nasjonale retningslinjer og forventinger til planlegging. Bruken av «bør» uttrykker større 
mulighet og behov for differensiering og avveiinger mellom ulike hensyn, f.eks. mellom by og 
distrikt og mellom fag-/myndighetsområder. 
 
I høringen ønsker Trøndelag fylkeskommune spesielt tilbakemelding på:  
• Vil planen bli et nyttig verktøy for kommunene sin arealplanlegging og -forvaltning?  
 
• Vil planen bli et nyttig verktøy for andre myndigheter for oppfølging mot kommunene, og 
ivaretar retningslinjene nasjonale krav, retningslinjer og forventinger til arealplanlegging og -
forvaltning innenfor egen sektor?  
 
• RPA gjelder hele Trøndelag. Arealutfordringene og mulighetene er ulike både mellom 
kommuner og internt i kommunene i Trøndelag. Ivaretar innholdet i planen og retningslinjene 
både hele Trøndelag og disse ulikhetene?  
 
• Det er knyttet både krav, retningslinjer og forventninger fra nasjonale og regionale myndigheter 
til kommunene sin arealplanlegging og -forvaltning. Vil retningslinjene i RPA bidra til å gi 
kommunene forutsigbarhet og lokalt handlingsrom?  
 
• Opplever dere retningslinjene som relevante og forståelige?  
 
• Hvilke satsinger med tiltak og aktiviteter mener dere bør inn i handlingsprogrammet for at vi 
sammen kan nå mål i planen?  
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Vurdering 
Meråker kommune mener at regional plan for arealbruk (RPA) i Trøndelag i all hovedsak er en 
god plan, med et godt oppsett som vil bli et nyttig verktøy for kommunens videre arbeid med 
arealplanlegging. 
 
Det er Meråker kommune sin oppfatning at RPA har flere mål og retningslinjer rettet mot større 
kommuner, enn små kommuner som Meråker (antall innbyggere), men at RPA i hovedsak er 
relevant og forståelig. 
 
En av de utfordringene Meråker kommune mener burde ha mer fokus på, er hvordan bruken av 
utmark, fjell- og skog skal ivaretas. Økende etterspørsel på mer areal for hyttebebyggelse, vil gi 
økt ferdsel i utmark, noe som vil gi konsekvenser for utmarksbaserte næringer, spesielt landbruk 
og reindrift. Denne utfordringen burde vært viet mer fokus i RPA 5.4 I 2030 styrker fritidsboliger 
og naturbasert reiseliv kommunene uten å forringe naturverdiene næringene bygger på. 
 
I regulerte hytteområder er det mye mer enn reguleringsformålet som vil påvirke utmarka. 
Aktiviteter knyttet til hytteområder og økt friluftsliv vil gi en påvirkning på landbruk og reindrift. 
Det er viktig å få en oversikt hvordan totalbelastningen (primær og sekundærvirkning) fra 
turisme og hytteutbygging påvirker natur og utmarksbaserte næringer. Meråker kommune ønsker 
tydeligere retningslinjer på i RPA. 
 
Konklusjon 
Meråker kommune ønsker at kapitel 5.4 Fritidsboliger og reiseliv kompletteres med flere 
retningslinjer og tekst. 
 
Innspill til endring tekst fra Meråker kommune (markert i rødt) 
5.4 Fritidsboliger og reiseliv 
I 2030 styrker fritidsboliger og naturbasert reiseliv kommunene uten å forringe naturverdiene 
næringene bygger på eller ressursgrunnlaget innen reindrift og landbruk. (s 80) 
 
Tilrettelegging for reiselivsnæring i trøndersk natur og kulturlandskap berører også areal – og er 
avhengig av at områdene fremstår attraktive og at de forvaltes på en bærekraftig måte. Arealer 
som bygges ut til hytter forringes eller tapes som beite. (s 80) 
 
Enkelte reisemål har utfordringer knyttet til tålegrenser for natur- og kulturverdier. For 
verneområder er det fornuftig å utarbeide strategier for besøksforvaltning. Dette gjelder også for 
områder med mye besøk basert på stedets kulturverdier som ofte er sårbare og har lav tålegrense. 
Gjennom beiting høstes store fôrressurser, noe som er en viktig del av ressursgrunnlaget for 
landbruk og reindrift i fjellregionen. Husdyra sin beiting er avgjørende for hvordan fjellandskapet 
utvikler seg i fremtiden. Stor ferdsel vil kunne forstyrre og fortrenge beitedyr. Flerbrukshensyn i 
utmarka er en sentral utfordring som må forstås i en helhetlig kontekst. (s. 82)  
 


