
Sp-politiker Ola Borten Moe ønsker å anlegge et massedeponi ved HestsjØ€fl. Foto: KJELL A.oLSEN
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Det er i ferd med å bli godkjent et mds-
sedeponi ved Hestsjøen. Verdien av
deponiet erpå mange titalls millioner
kroner,og Ola Borten Moe er en av
grunneierne til deponiet.

Hele massedeponiet eri en sværtviktig
vil&orridor for Bymarka som nye viltrå-
gistreringer viser er av nasj onai og rrr*rt
stor regional verdi.I arealplanen som ble
vedtatt i2o12 står det klarr på tre plasser
at viltkorridorer skal beskyttes. Økt
ffansport og eventuell awenning fra
_massedeponiet kan skade den viktige
badeplassen Hestsjøen, og ligger in-
nenfor NVE's verneplan for Gaula. Og
sist og ikke minst har Rådmannen Sjen-
tatte ganger i saksgangen påpekt at det
ikke er behov for flere massedeponi i
Trondheims- området, verken på kort
eller lang sikt,da det allerede er dekket
avgodkjente og planlagte tiltak

Saken skulle opp i bygningsrildet Z.
mars. Rådmannen foreslo at man kun
skulle tillatte en mindre oppfylling av
masse i det tidligere steinbruddet som
ligger der. Men saken ble utsatt i to uker
etter ønske fra Ap. Ved behandling var
det kun Venstre som stemte for Råd-
mannens innstilling.Frp og Hville åpne
opp for full utbygging. Ap, SV og ItuF
som har flertall ba Rådmannen komme
tilbake med en orienteringssak om mu-

lige massedeponii Tfondheim. Den kom
25. juni 

9g på tross av at Rådmannen på
nytt fraråder massedeponiet så vedtai
bygningslådet etter forslag fra Ap, SV og
IGF åvurdere å åpne for det,kunVenstre
stemte i mot.

Så kommer saken opp i byuwikling-
skomiteen der Rådmannens innstilling
på lytt gndres etter forslag fraAp, H, F.p
og MDQ.I formannskapet sist tirsdag
gjør Rådmannen et siste forsøk på å 

-
verne viltkorridoren. Etter forslåg fra Ap,
SV og KrF endres det til fordel for masse-
deponiet. Saken om massedeponi skal
opp i bystyret på torsdag. Et vedtak slik
det foreslås nåvil kunne åpne for det.

I denne saken har Ap, SV og KrF på en
intrikat måte forsøkt å skjule at de hele
tiden harvillet åpne for massedeponiet.
Saken har gjennom behandlingen skiftet
saksnummer og det har kommet lenger
og lenger bak i sakspapirene. Her står
viktige naturverdier på spill gjennom
ø deleggelse av en nasj onal viltkorridor
og fare forawenning til Gaula og den
viktige badeplassen Hestsjøen. Godk-
j_enning er også i strid med arealplanen
det samme flertallet i Bystyret vedtok i
2!12, ogTrondheim har nok massedepo-
nier både på lang og kort sikt. Likevel vil
bystyret på torsdag åpne opp for masse-
deponiet. Er det slikvi skalha det i
Trondheim?

I formnnn*
skøpet sist
tirsdag
giør Råd-
mannen et
siste for-
søk på å
verns vilt*
korcidoren,

Imnlegg

SNORRE
VIKDAL
Medlem Trondheim
Venstre

Send oss dinmening om denne sdren! debatt@adresseåvisen.no
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s'øknad er uUt,og det gjelder
oeså miliøkonsekvensene' I

t<iisteHg nolteParti er vi derfor
oDDtatt av å sikre oss størst
niolis konttsLaP om hver sak, og

dereåer gjøre en helhedig r-ur-

dering. ForeløPig er ingen avg-

iørelse tatt.' Viltet har ikke samme evne til
å få fram sitt sY'n som grun-
neierne. Det må ikke herske tvil
tm at vi derfor vil legge stor vekt
på faglige råd fra de-rom kjen-
ner viltkorridorene best'

GEIRMUNDLYKKE
Kommunalråd KrF

Hestsj Øen,ICF og Borten Moe 
.

KrFs Geirmund Lykke påstår i et 98 {yrelivet i Bymarka' I stedet

i:;;;il6;å0.d. "t;,ig 
r"ttt for å støtte Rådmannen som

;Jå;;;;?""".å" itoinåia u ou innstilte atplaneneved Hests-

;;;;M;"tptun"ro-Åutt": jøenmåtteitopff:a';i";;t+",
å"på"it"aHåstsjøen.Lykke Lykke-samm

nåstår videre at tran en råLke man skulle sammenlikne det'

#"#åffi f;"*iåti"ilt-igrt""" med andre deponimuligheter i

iv viitkorridorene ikommunen' Trondhetm'

Fakta viser d"t *otrutt",åu ttutt I Bygningsrådet 25/6 kom-

il;;itg it;; iår"tt",t oe tt"*t mer så saken opp med nvtt
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som vilkunne saksnummer' Rådmannen

,å"t"gg. a". innstiller igien på at planene

Det startet i Flests;øsaken i ved Hestsjåen må stoppes.da 
-

B;;;ttåd"iielsd"tiåål manharnokmas-sedeponibåde
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pålang og kort sikt. Detvises

ir#å""åf*"*iåoi *.a "ifw"iai 
ågså dl.åtte andre søknader som
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,tlåt to viltkorridor' men de har la-

;ft;trii:il:;;ik;;'i;;"" vere vlwerdi (B og c)enn det

ved Hestsiøen' KrFved LYkke

samt AP oe SV foreslår da Plut-
."iie ui*;'n også skal åPne for å

vrrrdere disse to andre om-
rådene. Dette selv om disse

områdene med viltkorridor ikke
har vært oPPe i bYgningTådet
tidligere oglramlegget ikke er

detaliert. De settes så øverst r

vedtåket og Borten Moes ved

Hestsiøen under.
I byuwildi ngsko-m iteen Prøv-

er Rådmannen nok engang a

stoDDe Planene om dårlige
maiiediponi. I stedet for å følge

Rådman nen in nstiller komiteen
tilbvstvret om at ti dePonier
skaiin n I den interkommun ale

arealplanen (IKAP).Av de ti

Vittkorridor ene skal sikr e s
Det er sværtviktig forviltbes-
tanden i BYmarka/BYneshal-
vøva at viltkorridorene sikres'

i et leserinnle gg 23.9. Påståt
Venstre-medlem Snorre Vikdal
at undertegnede m.fl. ttPå en

intrikat må'te forsøkt å skjule at

de hele tiden harvillet åPne for
massedeponi>> ved Hestsjøen'
Dette er åed resPekt å melde

detrenetØv,og sbmjegPådet'
sterkeste vil awise' Leserbrevet
skiemmes forøwig også av at
hanblander sammen flere saker

som har ulikt innhold.
Sannheten er atjeg en rekke

sanser har framført betYdn-

ingå av viltkorridorene langs

Leirelva og over Leinstrand'
Dersom viltet i BYmarka blir
avskåret fra viltet sør og øst for
bven.vil bestanden stå i fare for
å svei<kes pga innavl. Når den

nve E6 sørover nå skalbYgges,
inngår det Planer for en svært

kostbar vilt-krYssing over vegen

sør for Sandmoen-krysset, som

et viltie ledd i viltkorridoren
over Le'instrand. Da må vi selv-

sagt også sikre resten av korri-
doren.

Det er ikke riktig atvi ikke
ffenger nye massedePonier, selv

o- å'"tt" Ll dels kan løses i
samarbeid med nabokommu-
nene.Ved nYbYgg og veganlegg

pr,a**n %
må dårlise masser fiernes, men

av miliøi'ensYn helst flYttes til
deponier uten lang kjøreav-
stand. Det er også ønskelig å

bruke overskuddsmasse til å
bakkeplanere og innvinne nY

iordbruksiord,særlig fordi
kommunåPlanens arealdel

omgjorde åooo mål med dYrka

maift til ntbyggingsområder (og

der Venstre dessverre fulgte
flertallet).

Her står altsåtreviktige mil-
iøhensvn (viltko rridor/nYdYrk-
ine oe kiøt"lengde) i noe mot-

"tt"ia 
ino t h uerand re, og det blir

et oolitisksPørsmål å gjøre
veidivalg. Fiver enkelt dePoni-

fr\pffi 2/'n''tq
områdene er det flere som er med svæ{ gode grunner forsøkt

;åffi;å;;*";;ii "i;;";"- å stoppe ola Borten Moes pran-

versielle. Hadde Borten Moes er om massedeoonived Hests-

$ittområdeko*-.tir,niitiÅp iåen'Krnved cegluna|-vJcke

;ii" å;,h";ii[""raig"u"tktlig Lut tutttttt"tt medAp og sv

;:i;;;å;,;;n"*. rT"trnu"n-' prøvd å skjule sin stØtte og har

3il;åitø;;rrt n"aå""""" "' tidratt til åt viltkorridorene i

il1fiil;ii'tåiåå."ii*"ti- kommunenståristorfare'I
dorene. Nok engurrg "*å' 

iJt: efterkant prøver Lvkke å tåke-

slae fra Geirmund r,vf.r."'ip "g t*; tt"."n-ndlingerved å gå

'#"'i:,ki;'tiåå;;;;;l"; " tii'riontalansr3 
B1ffi1:t i#

-"rf"-. i"f.f." øreslår som i by- fakta 1Bo g-r

:lffi#ffi"å;;k ;;;;"" åpenb-artikkehøvtikursiKrFi
.t"r}]"å tf"s etter atopp- Trondheim'

Mlirie på dePoniene er fullført'
For viltkorridoren ved Hests- SNoRREVIKDAL

iÅ"if a.tnielpe lite, da det er Medlem Trondheim Venstre

planlagt drift i oPPtil zo år'

Rådmannen har hre ganger



SlutLreplild< til Snorre Vikdal
Venstremedlem Snorre Vikdal
fortsetter i sitt leserbrev 3.10. å
framføre halvsannheter, og det
kan slrres som enumulig opp-
gave å føre en normal debattbm
viktigheten av viltkorridorer.

Vi gjør et siste forsøk: By-
stgetbehandla i sitt siste møte
enutredning av39 mulige de-
poniområderi Tiondheim og
fire nabokommuner,i regi avdet
interkomm unale arealplanar-
beidet I KAP. Æle områdene var
vurdert mht muligheter og

konflikter for dem, og flere var
frarådd. Parallelt m ed dette
utredningsarbeidet har ti grun-
neiere i Trondheim (bl.a. Ola
Borten Moe) spiltinn ytterligere
områder for vurd ering. Bystyret,
medunntakavVenstre og
MDG, vedtok ved behandlingen
avsakdn atdisse ti innspillene
skal tas inn og vurder"isam-
men med de 39 områdene i
II(AP i det videre arbeid.

Våre partier ønsket å få en
samlet helhetlig vurdering: a-v- ., 

.

både de opprinnelig 39 og de
nye deponiområdene, ikke
minstfordiflere avdem synes å
ha mindre konflikter enn noen
av de første 39.

Detbørvære åpenbart at det
er stor forskjell på å be om å få
noe utredet til å gi Harsignal for
bruk.Vår hensikt er å få etbest
mulig beslutningsgrunnlag. Da
må vi også vite at alle aktuelle
områder i regionen er tatt med
slik at ikke nye områder kan
komme inn bakveien med en

begrunnelse i at de ikke ermr-
dert.Vi forstår ikke hvorfor
Venstre er uenig i dette.

Det er viktig for våre partier å
ivareta viltkorridoren på Lein-
sffand. Det understrekes av at vi
fikkbysqrets tilslutning til å slå
fast at <Ved el't massedeponi i
eller ved Leinstrandkorridoren!
må det forutsettes at funksjonen
til viltkorridoren vil bli bedre
enn i dag etter ferdig oppfylling.
Dette kan eksempelvis skje
gjennom delvis gjenplanting

frDKgsn l,//
melrøvskog.> 
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Når de ulike søknadenepå

Leinstrand skal behandles, må
altså bygningsrådetpasse på at
ingen deponier skal godkjennes
uten at forholdene i viltkorrido-
ren blir bedre enn i dag. Det
forunderlige var at Venstre
sammen med Frp stemte motet
sliktkrav. !

GEIRMUNDLYKKE
Kommunalrådlgruppeleder KrF

OTTARMICHELSEN
Leder Trondheim SV

r Noen er likere enn andre frA{*e*ft 1Y/, a,-H
I debattinnfegg 14nO pestet
Geirmund Lykke (KrF) og Otrar
Michelsen (SV) at jeg framfører
halvsannheter og er umulig å
diskutere viltkorridorene med.
Den karakeristikken må jeg i så
fall dele med rådmannen, og
hans faglige stab,som fire gan-
ger har frarådd grunneier Ola
Borten Moes Ønske om masse-
deponi på Hestsjøen.

Lykke og Michelsen viser til at
de i Bysg'ret la til ti andre depo-
nier til r.urdering for den in-
terkommunale arealplanen
(II(AP).Vensffe stemte mot da
tre av deponiene ikke er anbefalt
av Rådmannen, og ligger sårbart
til i Leinstrand-korridoren. KrF
og SVpåstår de ti deponiene
inHuderer alle områder i Trond-
heim, og at hensikten var at alle
akruelle områder skulle sam-
menlignes. Dette er ikke korrekt.

I Bygningsrådet 25. juni la Råd-
mannen fram alle deponier som
er søk i Trondheim. I tillegg til
de som errurderti IKAP (sju
stk), og de som nå er vedtatt
rmrdert av Bystynet (ti stk) er det
17 områder til. Hvorfor ble ikke
disse 17 områdene tatt med hvis
det var så viktig at alle områder
skulle sammenlignes?

Lykke og Michelsen viser også
til at de i bystyret foreslo og
vedtok at det forutsettes at
funksj onen til Leinstrand-korri-
doren skal bli bedre etter opp-
fi'lling ved f.eks. gjenplanting.
Dette forslaget kom først etter at
Rådmannen fire ganger hadde
forsølt å stoppe deponietved
Hestsjøen,og vil uansett ikke
kunne fungere der. Derfor
stemte Venstre mot. Massedepo-
niet ved Hestsjøen vil dekke hele
'bredden og er mot enden av

Leinstrand-korridoren. Viltet vil
derfor vanskelig kunne gå rundt
deponiet om det blir drift i de 20
årene det er søkt om. Konsek-
vensen blir atviltetvil snu.
Vandring mellom beiteområder
lærdb i stor grad bort fra ku til
kalv, og over 2O år uten læring
medfører at kunnskapen vil gå
tapt, og Leinstrand-korridoren
vil kunnebli ødelagt.

Et massedeponi ved Hests-
jøen ligger i en viltkorridor av
nasjonal verdi, og er uforenlig
med opprettholdelse av Lein-
strand-korridoren. Det er også
mange andre gode grunner til å
avslå planene. Bygningsrådet
må derforved neste anledning
følge F.ådmannen ogVenstre, og
ikke la noen være likere enn
andre.

SNORREVIKDAL
Medlem Trondheim Venstre



ffølge innleggsfor{atteren vil gjenfylling av gamle steinbrudfl forbedre vittets trekkveier.
Foto: ARKIV Adresseavisen

HestsjØenog elgen
lord ogmasser som blir til overs ved- Heimdal. En sårt tiltrengt investering '

bygg-ing eren ressurs som børbrukes til som uansettburdevært"gjennomførtlfor
noe fornuftig og kjøres så kort som mu- lenge siden.
lig. Lengre transport betyr øl<tfare
forulykkerogstøneutslippav ltelteer Detgårenviktig viltkorridorklimagasser. ikke et en- mellom Klæbu-og Leinstrand-

Meilom l+eimdal.ogRinsvåterdet y:_1':- ffih*T:yåtå,"åfffi;,
flere mulige prosjeker som ugedes. og sam nødvendig infrastruktur i deåe
Jeg er_en avgrunneierne i ett dv grunneier området, åg det realiseies åange
dqn.overskuddsj-ord-fra_by'u1- irdetln- nyeboligerlElgenlevertettinnl

;"Tilyåffti:?f,'dfJl,':'; i;;i; r"i:-tg;lsl,l*r:ffiff
gamle steinbrudd som i dag frem- lar st:r' landJkap.ln av tingene der nå
står somåpne så_r i landsklpe!. De kere in- skal ses på er hvordån vil&orri-
:l"t:T*o*meligebåde.forfolkog citament dorenkinivaretasogstyrkes

lål#'å;"å',Tååi##r,'Jl,'#uT l?"* t i r d e t e n n 
f,f fi iTr"# $iffi J:iJfi ffi'å.',"?

skal.forbedr-es og utvides, Om dette Ineg. stup .rit utiatomt utgjøre et "
realiseresvil dettilløre Trondheim ryritintbidrag, Kanæoner,vege-
om l4g 8o dekar ny matjord (!).For oss tasjon og åpne arealeivil også ivaråta"
po-:lF"-t p-u matproduksjon erdeter områdets funksjon somvilikorridor, og
betydelig bidrag for å sikre fremtidig dermed sikre elgens fremtid. Dette er "
drift. sammen med de andreprosiektene ikke et enten eilå1,og som grunneier er
vil dettebidl.lbetydelig til åfåpåplass detingen som hai sierkeåncitamenttil
gang- og sykkelvei mellom Ringvål og det en-n meg. Det er vi som;at<t.r pa a"n.

Send oss din mening om denne sdren! debatt@adresseavisen,no
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Hestsj Øeno g avfallsdep oni
Dette området er iflg kommu-
neplanens arealdel betegnet
som LNF-område. Det berører
også en hens;,nssone forbevar-
ing av naturmiljø og viltkorri-
dor. Ifl g Milj øverndeparte-
mentets forskrifter for arealmål
skal LNF-områder <<i vesentlig
grad være ubebygget, eller bare
bebygget i tilknytning til land-
bruksdrift og bruk av området
tilfriluftslip.

Tiltaket for massedeponi er
derfori strid med kommunepla-
nen. I planområdetvil denvik-
tige viltkorridoren mellom
b;.'rnarka og områdene øst for e6

bli berørt, faktisk ligger hele
planområdet innenfor hensyns-
sonen for bevaring av naturmil-
jø og viltkorridor. Skog vil
fiernes og det vil bli sprengt ti
meter ned i jorden for så å fylle
opp med jord. Dettevil skjemme
veldig og er ikke forenlig med
dyreliv og viltkorridor.

Depoet skal være midlertidig
(20-25 år!). Det vil si at området
skalbygges opp igjen over
denne perioden. Og den tiden
harikke dyrene. I risiko- og
sårbarhetsanalysen av prosjek-
tet er det forventet at masseut-
tak/deponi vil medføre av-

renning og enviss forurensning
til Hestsjøen/andre bekker og
tilstøtende vassdrag. Hva med
TOFA's arbeid med å fiskekul-
tivere Hestsjøen? Dette har som
mål å øke og bedre kvaliteten på
ørreten i vannet. Blir dette bort-
kastet satsning?

Området ligger bla innenfor
NVE's verneplan for gaulavass-
draget. Det gamle steinbruddet i
området sør for Hestsjøen som i
innleggetblir omtalt som åpne
sår har grunneier selv skapt
uten å ordne opp i. Dette pros-
jektet vil ordne opp uten at de
selv må stå til ansvar.

Det er byggestati 2014 pår
gang- og sykkelvei fra Ringvål
og nesten til Hestsiøen for å økd
sikkerheten til myke trafikanter.
Er det foretatt risikoanalyse
overfor disse langs Ringvål-
veien fra Heimdal til Hestsjøen,
og fra Granåsen/Leirbrua over
Smistad til Hestsjøen? Det er
ikkegang- og sykkelveier og
veiene er smale og svingete. Det
ferdeq utrolig mange barn og
voksne, både gående, på sykkel
og på rulleski på disseveiene da
dette området er et rekreas-
jonsområde for Heimdal-/By-
åsen-området. Det er også en

{ ffiffiffi..ispr lsdo * l*l
hyssende skiløype over veien
fra smistad.

Skolebarn går langs Ring-
vålveien på vei til skolen. Det må
advares på det sterkeste at tung-
trafikk kjøres langs disse veiene
i 20-25 år framover. Disse veiene
er ikke dimensjonert for slik
tungffansport og det er stor fare
for at alvorlige ulykker med
myke trafikanter kan inntreffe.
Hva med alle skoler ogbarneh-
ager på disse strekningene? Er \

disse tilstrekkelig opplyst om
dette prosjektet?
ANNE {
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