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Innledning
Uttalelsen gis

¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Hilde
Etternavn

Asbøll
Adresse

Forbordveien 301
Postnummer

Poststed

7560

VIKHAMMER

Telefon

93093314
E-post

hildeasboell@gmail.com
Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

¤ Nei
Navn på høringssaken

kommuneplanens arealdel 2018 - 2030
Dato på kommunens høringsbrev
Saksnr./ref.nr.
Uttalelse til saken

Hva slags historie skaper vi i Trøndelag?
Skaper vi historie som framtidige generasjoner kan være stolt av? Tas politiske beslutninger på grunnlag av
langsiktige perspektiver og kunnskap, eller får press fra næringslivsinteresser som ønsker rask profitt stadig oftere
gjennomslag?
I Malvik sendes ny arealplan for kommunen ut til høring i slutten av juni med forslag om å legge et nytt
næringsområde midt i «kjerneområdet landbruk» med et tidligere vedtak om 50 års vern.
Vil det ikke være mer framtidsrettet å satse på landbruk, matproduksjon og muligheter for naturbasert reiseliv enn
spillnæring, i form av Travbane i dette området? Med kun 3% jordbruksareal og en selvforsyningsgrad på knappe
40% er vi et av landene i verden som er mest avhengig av import. Kan vi stole på at vi får kjøpt det vi trenger når
verdens befolkning øker og stadig større jordbruksarealer blir mindre produktive pga. klimaendringer?
Reiselivs næringen er i sterk vekst og naturbaserte opplevelser etterspørres i stadig økende grad. Siste etappe av
St. Olavsleden inn til Nidaros går rett gjennom området. I dag kan en vandre gjennom et vakkert, grønt, meget
veldrevet jordbruksområde med utsikt til fjorden. Er det en verdi, verdt å ta vare på?
For meg er det fullstendig uforstående at flertallet av lokalpolitikerne i Malvik, uavhengig av partitilhørighet, synes at
dette er en fornuftig plassering av ny Travbane. Ordføreren sier; at alternativene også ligger på dyrkamark og at blir
den ikke bygget her, bygger de ned landbruksarealer på Orkanger eller i Melhus. Da synes jeg det er på tide at
disse ordførerne tar jordvernet på alvor, går sammen og gir Travselskapet beskjed om at de må finne en
beliggenhet som ikke bygger ned dyrket mark.
Hilde Asbøll
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