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DatePosted
FriluftsID
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Omrade
02.jun Strandsone Nesset

navn
Sigbjørn Herstad

epost
sherstad@gmail.com

08.jun Høgberget

Ronny Dypvik

rody@levanger.kommune.no

23.02.2017 12:57
27.02.2017 22:09

08.nov Halsteinborgen
02.jul åkertråkk

Gunnar Løvås
Jon Magne Wesche

gunnar.lovas@arbeidstilsynet.no
jon.magne.wesche@ntebb.no

27.02.2017 22:18

2,5 Staupsmarka

Jon Magne Wesche

jon.magne.wesche@ntebb.no

Strandsone med
tilhørende sjø og
07.03.2017 18:07 vassdrag

Hoklingen

Levanger JFL

sverre-o@online.no

13.03.2017 13:42

Nord-Trøndelag
Frolfjellet - Skjøtingen Turistforening v. Marius
10.feb Tomtvatnet - Grønningen Nilsen

nord-trondelag@fnf-nett.no

13.03.2017 13:43

10.jun Frolvulusjøen

Nord-Trøndelag
Turistforening v. Marius
Nilsen

nord-trondelag@fnf-nett.no

13.03.2017 13:45

Nord-Trøndelag
Turistforening v. Marius
10.jul Øvre Forra naturreservat Nilsen

13.03.2017 20:18

07.aug Holåstoppen

14.03.2017 21:01 10.2, 10.6 og 10.7

15.03.2017 11:36 2.7 og 2.5

Gunfrid V. Størvold

Frolfjellet med Øvre Forra
Naturreservat
Levanger JFL

Åkertråkk Nesset,
Staupsmarka, Arboretet

Hans Jørgen Støp

Innspill
Strand-delen ved Kalkovnan på Nesset (Skarpenget) bør ha høyere verdi til A = svært viktig friluftslivsområde - pga bruksområdet om sommeren.
Mellom Bjørnebærveien 9 og 11 er det et "friområde" som går ned til det vi på Høgberget kaller Ku-bakken. Her er det ski- og akeaktiviteter om vinteren, og mange bruker
denne grønne korridoren til å gå turer, både med og uten hund, både vår og høst. I tillegg er dette et område som ofte benyttes av barnehagen
HALSTEINBORGEN Halsteinborgen friluftsområde er klassifisert SK- særlig kvalitetsområde med friluftverdi A- Svært viktig friluftsområde. Dette er jeg enig i. Levanger
kommune planlegger hogst i område der all granskog blir fjernet i løpet av 2 årsperiode. Før dette gjennomføres må det lages en plan for området der stier og eventuell
beplantning etter hogst fastsettes. I dag er det flere stier opp mot toppen og andre steder i området som brukes av nærmiljøet og andre. Disse må merkes. Dersom det er
snakk om å ta ut store deler av granskogen i området rundt toppen bør det lages en forvaltningsplan med deltakelse av politikere og velforening, barnehage for ivaretakelse
av området til det beste for brukerne av området. På siste møtet i Plan- og utviklingskomiteen 15.02.2017 orienterte Øyvind Nybakken komiteen om uttak av skog.
Orienteringen ligger på referat etter møte i PUK 15.02.2017. Jeg mener at uttak av all skog i området uten å ha en plan for beplantning og oppgradering av området
nedklassifiserer området som friluftsområde.Hensikten med å klassifisere og verdsette friluftsområder er å tydeliggjøre hvilke friluftslivsområder som finnes i kommunen og
verdsette disse. Dette er en grunnleggende forutsetning for å kunne forvalte kommunens friluftslivsområder i tråd med kommunens overordnede mål om å sikre miljøet og
en bærekraftig utvikling. Et annet viktig moment er å ta hensyn til Naturmangfold loven. Når det gjelder tynning av toppen på Halstein er jeg enig i det slik at Levanger kan
sees fra toppen og at du kan se toppen fra Levanger. Håper at Miljødirektoratets veileder blir fulgt opp etter intensjonene Levanger 23.02.2017
Området ved vår gård som er merket Leke og rekreasjonsområdet er dyrket jord. Dette bes redigert til sti som ligger i merket.
Skog som tilhører vår eiendom gnr. 13 bnr. 2 ser jeg er registrert som svært viktig frilufsområde. Skogområdet er en betydelig ressurs til gården, og jeg ber derfor om å bli
involvert i alle planer vedr. denne eiendommen.
Hoklingen er ikke tatt med i kartmaterialet, men er et viktig fiskevatn i kommunen. Samme gjelder elva mellom Hoklingen og Hammervatnet, Fossingelva. Levanger JFL
disponerer en båt i sundet mellom Hoklingen og Movatnet, og de fleste som bruker båten fisker i både Movatnet og Hoklingen. Båten er tilgjengelig for medlemmer av
Norges JFF, og vi har registrert 40 separate bookinger sommeren 2016. Flere for mer enn ett døgn. I år med stabile isforhold er det og et rikt isfiske på Hoklingen.
Vi synes det er meget positivt at Levanger nå har tatt initiativ til å kartlegge og verdsette kommunens friluftsområder. Mye av vår kjernevirksomhet drives i dette og
omkringliggende områder, og det er også populære friluftsområder for alle innbyggerne i kommunen. Vi vil gi vår støtte til vurderingene deres om å gi området en A-verdi.
Bruksfrekvens, funksjon, egnethet, og regionalt/nasjonalt brukerpotensiale forsvarer, etter vår mening, alle høye verdier. Følgelig mener vi at områdene korrekt kan
klassifiseres som A-områder.
Vi synes det er meget positivt at Levanger nå har tatt initiativ til å kartlegge og verdsette kommunens friluftsområder. Mye av vår kjernevirksomhet drives i dette og
omkringliggende områder, og alle er populære friluftsområder for alle innbyggerne i kommunen. Vi vil gi vår støtte til vurderingene deres om å gi området en A-verdi.
Bruksfrekvens, funksjon, egnethet, og regionalt/nasjonalt brukerpotensiale forsvarer, etter vår mening, alle høye verdier. Følgelig mener vi at området korrekt kan
klassifiseres som A-område.

Gunfrid64@gmail.com

Vi synes det er meget positivt at Levanger nå har tatt initiativ til å kartlegge og verdsette kommunens friluftsområder. Mye av vår kjernevirksomhet drives i dette og
omkringliggende områder, og alle er populære friluftsområder for alle innbyggerne i kommunen. Vi vil gi vår støtte til vurderingene deres om å gi området en A-verdi.
Bruksfrekvens, funksjon, egnethet, og regionalt/nasjonalt brukerpotensiale forsvarer, etter vår mening, alle høye verdier. Følgelig mener vi at området korrekt kan
klassifiseres som A-område. Videre vil vi også berømme at dere har inkludert mange viktige nærturområder, strandsoner og grøntkorridorer i kartleggingen.
Velforeningene i Holåsen har sett på Friluftslivskartleggingen og er svært fornøyd med at Holåstoppen er klassifisert som NT-Nærturterreng og verdsatt som A: svært viktig
friluftsområde. Holåsen Vest vel og Holåsen Vel

sverre-o@online.no

Styret i Levanger JFL behandlet deres høring i styremøte den 14/3. Vi synes det er meget positivt at Levanger kommune nå har tatt initiativ til å kartlegge og verdsette
kommunens friluftsområder. Generelt er alle områdene omfattet av verdivurderingene viktige for vår kjernevirksomhet, og de er også viktige og populære områder for naturog friluftsinteresser i og utenfor kommunen. Vi vil gi vår støtte til vurderingene deres om å gi områdene en A-verdi. Bruksfrekvens, funksjon, egnethet, og regionalt/nasjonalt
brukerpotensiale forsvarer etter vår mening, alle høye verdier. Følgelig mener vi at områdene korrekt kan klassifiseres som A-områder. Videre vil vi også berømme at dere har
inkludert mange viktige nærturområder, strandsoner og grøntkorridorer i kartleggingen. På vegne av styret i Levanger JFL Sverre Øksenberg Sekretær

hans.j.stop@nord.no

Som nabo til både åkertråkk Nesset og Staupsmarka/Arboretet, må jeg understreke viktigheten av at disse områdene får klassifiseringstatus som svært viktige
tur/friluftsområder. Spesielt med tanke på at disse to områdene danner en grønn korridor mellom to "pressede" byggesoner i "Sentrumsonen":nordgående akse fra sentrum
til Kjønstadmarka og vestgående akse fra Kleivstuveien til Julsborg. "Verninga" av denne korridoren mellom Gjembleskorsen og Kleivstuveien fra fremtidig fortetting og
boligbygging, er således meget bra argumentert for gjennom den verdifastsettinga og grundige analysen som her er foretatt. Slik fremstår dokumentet som et tydelig signal
for viktigheten av en fremtidig kommunedelplan som tydeliggjør dette områdets kulturlandskapsverdier og dermed som et sentrumsnært rekreasjonsområde for hele
Levangers befolkning. I en bølge av fortettingsprosjekt i de sentrumsnære områder av Levanger kommune står man hele tiden i fare for å ødelegge de grunnleggende
forutsetninger for bolyst og livskvalitet. Kommunens politikere har som oppgave å ivareta og beskytte de innbyggere som allerede bor i disse pressede områdene, og flere
politiske beslutninger i de senere år har ødelagt inntrykket av at slike grunnleggende hensyn ivaretas. Det siste og verste eksempelet på slik "fortettingsforsøpling" er
utbyggingen av området foran Gjemble gård, hvor undertegnede vil hevde og påstå at man har ødelagt noe grunnleggende unikt ved Levangernessets karakter som landbruksog kulturlandskap. Hvor et klart flertall av innbyggerne på Levangernesset ser hvordan kombinasjonen av isolerte private næringsinteresser og de offentliges manglende
verktøy for en helhetsvurdering av felleskapets behov og interesser har medvirket til et smakløst og "invaderende" rekkehusprosjekt. Med et slikt politisk feilsteg som
bakteppe er tydeliggjøringen av andre mer grunnleggende interesser som nettopp vurderingen av friluftslivsområdene i kommunen ytterst viktig for at lignende ødeleggende
inngrep ikke kan gjennomføres i områder der befolkningen ønsker velkomne "pusterom". Tydeliggjøringen av at Åkertråkk Nesset, Arboretet og Staupsmarka er slike
pusterom for ALLE Levangers innbyggere forhindrer nettopp fremtidige feilsteg. Apropos: Det kan her nevnes at Utbyggerfirmaet Nordbohus har utlyst en detaljregulering av
Alstadhaugvegen 65 til bygging av sju(7) rekkehusboliger midt i denne grønne korridoren, i grensa opp mot Åkertråkket. Slik beviser denne rapporten sin aktualitet og
relevans som et hjelpemiddel for kommunens etater og politikere til å forhindre ensidig planarbeid i utviklingen av fremtidens Levanger.

nord-trondelag@fnf-nett.no

