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HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE PLANLAGT MASSEDEPONI VED HESTSJØEN I 
LEINSTRANDMARKA, TRONDHEIM 
 
TOFA er gjennom ulike kilder blitt informert om planer om å etablere massedeponi på sørsiden av Ringvålvegen 
sør for Hestsjøen i Leinstrandsmarka.  TOFA er en ideell organisasjon som representerer allmenheten mht. 
friluftsliv og fiske. Vi mener oss derfor berettiget til å gi uttalelse til inngrepet for å ivareta almenne interesser. 
Tofa besitter fagkompetanse mht vannkvalitet og ferskvannsøkologi, samt friluftsliv og fiske. 
  
TOFA forvalter fiske og friluftslivsinteresser på vegne av Trondheim kommune/Leinstrand grunneierlag/Byneset 
fjellstyre i bl.a. Bymarka og Leinstrandmarka inklusive Hestsjøen. På grunn av sin lette tilgjengelighet nær 
Ringvålveien er Hestsjøen et attraktivt sted for ulike friluftsinteresser. Trondheim kommune har tilrettelagt for 
ulike friluftsliv ved å anlegge åpne gressområder, stupetårn for bading, bålplasser og stier, samt etablert 
toalettanlegg ved innsjøen.  Det er også en tilrettelagt parkeringsplass som benyttes som utgangspunkt for turgåing 
til andre områder i marka rundt.  
Hestsjøen er et av få gjenværende rene ørretvann i Bymarka/Leinstrandmarka, og er derfor et populært mål for 
ørretfiske for familier både sommer og vinter. Selv om fiskebestanden er relativt tett og fisken småfallen, er den av 
god kvalitet (steikefisk). Det er gode gytemuligheter i både innløps- og utløpsbekken. Samtidig er vannkvaliteten 
god og gir grunnlag for en rik og variert bunndyrfauna av ulike næringsdyr for fisk. Dette gjør innsjøen til et 
relativt produktivt fiskevann. Det årlige Bymesterskapet for i Isfiske i Trondheim foregår i Hestsjøen. Det er nylig 
påvist en bestand av edelkreps i Hestsjøen. Både laksefisk og kreps krever god vannkvalitet for å opprettholde gode 
bestander.  
 
Utløpsbekken fra Hestsjøen renner 0,6 km nedenfor utløp sammen med bekken fra Rørmyra og Kotatjønna. Det er 
en bestand av stasjonær ørret i Storbekken nedover til om lag 250m forbi Skjetlein. Derfra og nedover er bekken 
sjøørretførende 3,46 km før den munner ut i Gaula nær Gaulosen. Gaulosen er naturreservat og Gaula et nasjonalt 
laksevassdrag. Eggbekken inngår i et overvåkingsprogram i regi av Trondheim kommune, Miljøenheten. 
Eggbekken har periodevis høy belastning av bakterier, næringssalter (total-nitrogen og totalfosfor). Belastningen 
skyldes periodevis høy avrenning og diffuse utslipp. Bunndyr- og ungfiskundersøkelser gjenspeiler varierende 
påvirkning og moderat tilstand. Eggbekken har stort potensial som produksjonsbekk for sjøørret, men det kreves 
kontroll over utslippene og ulike habitattiltak for å utnytte og opprettholde den naturlige fiskeproduksjonen over 
tid. Sjøørretbestanden er i dag truet og fredet mot fiske. Det foregår for øvrig restaureringsarbeider i Eggbekken 
(utlegging av gytesubstrat og sanering av diffuse utslipp), for å bedre vannkvaliteten og styrke 
sjøørretproduksjonen i Eggbekken.  
 
 
TOFAs vurdering 
 
Området rundt deler av innsjøen er allerede berørt av ulike menneskeskapte inngrep; veganlegg (Ringvålvegen og 
en skogsveg) samt parkeringsanlegg. Disse inngrepene virker allerede forstyrrende på friluftslivsaktiviteten i 
området gjennom hovedsakelig støy fra biltrafikk. 
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Det er foreløpig uvisst i hvilken grad et massedeponi på sørsida av Hestsjøen vil kunne påvirke vannkvaliteten og 
dernest vannkvaliteten, gyteområdene på utløp Hestsjøen og lenger nede i Eggbekken. 
 
Massedeponiet planlegges i et område i tilknytning til et eksisterende steinbrudd på sørsiden av Ringvålvegen, slik 
at eksisterende bilveg blir liggende mellom vannet og deponiet. Dette vil trolig skjerme noe av innsynet til deponiet 
fra selve Hestsjøen. Allikevel vil kjøring til og fra anlegget føre til økt støy og støvtransport, samt fare for økt 
potensiell avrenning fra masser som blir deponert. Avrenning til Hestsjøen vil avhenge av hvordan 
drenering/avrenning fra anlegget blir håndtert.  
 
Tofa antar at etablering av et massedeponi i området vil medføre avrenning av finstoff av ulik partikkelstørrelse og 
partikkelstruktur og kjemisk sammensetning til Hestsjøen. Finpartikler vaskes lett ut og transporteres raskt til 
nærliggende roligere vannpartier, der det sedimenteres. Sedimentasjonshastigheten avhenger av partikkeltype og 
sammensetning. Flere dyregrupper som lever i vann puster med gjeller og/eller filtrere vannet for å få i seg næring. 
Ved mye finstoff vil gjellene lettere klogges igjen (tettes) og enkelte dyregrupper få problemer med å overleve.  
Ved ulik partikkelstruktur eller kjemisk sammensetning vil ulike negative effekter på enkelte akvatiske organismer 
og fisk kunne oppstå. Disse effektene kan være letale (dødelige) eller subletale (dødelige over tid).  
Hestsjøen vil være nærliggende potensiell resipient for avrenning fra deponiet. Utløpsbekken fra Hestsjøen 
fungerer som gytebekk for ørreten i innsjøen. Det er uvisst om økte tilførsler av slam fra deponiet vil føre til 
nedsementering av bunnen i deler av Hestsjøen og eventuelt av bekkebunnen i utløpsbekken.  Det er og uvisst om 
slam fra deponiet vil påvirke nedre deler av Eggbekken som er viktig gyteområde for sjøørret til Gaula. 
Enkelte partikler er lettere og transporteres lengre enn andre. Nålformede og knuste steinpartikler er verre enn 
runde partikler(leire). Ulike kjemiske stoffer/komponenter har ulik effekt på natur- og dyreliv, samt 
badevannskvalitet, enten direkte eller indirekte gjennom forstyrrelser på ulike biologiske prosesser. Det bør derfor 
stilles krav til at eventuelle masser som blir deponert blir kontrollert mht potensiell fare for påvirkning på akvatisk 
liv. 
 
Økt anleggsaktivitet i området og trafikk til og fra vil føre til økt støy og støv i perioder. Aktiviteten vil utvilsomt 
legge en demper på friluftslivsinteressene i området, spesielt i sommerhalvåret (bading og sommerlige 
fritidsaktiviteter).  
 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av tilgjengelig informasjon stiller TOFA seg skeptiske til etablering av massedeponi nær Hestsjøen. 
Deponiet vil medføre økt trafikkstøy og støvplage og redusere områdets verdi som rekreasjons og 
frluftslivsområde. Deponiets plassering og håndtering av avrenning vil være av avgjørende betydning for 
vannkvalitet og akvatisk liv, og måloppnåelse ihht vanndirektivet. Hestsjøen vil utvilsomt miste sin 
attraksjonsverdi for friluftsliv og fritidsfiske som følge av etablering av et nærliggende massedeponi. Vi oppfordrer 
de rette faginstanser til å vurdere  saken grundig før endelig vedtak fattes, og dersom tillatelse gis stille krav til 
hvilke masser som deponeres.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Hans Mack Berger 
Daglig leder, TOFA 
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