
From: Trondheim kommune <sakarkiv@trondheim.kommune.no> 
Sent: 13. februar 2015 14:45 
To: esther.balvers@trondheimsregionen.no; postmottak@malvik.kommune.no; 

postmottak@melhus.kommune.no; Postmottak STFK; 
fmstpostmottak@fylkesmannen.no; 
friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no; firmapost@statnett.no; 
leder@tjff.no; sortrondelag@naturvernforbundet.no; sor-trondelag@fnf-
nett.no; byplan.postmottak@trondheim.kommune.no 

Subject: begrenset tilleggshøring Massedeponi IKAP-2 
Attachments: KART_TILLEGGSOMRÃ¥DER.PDF; 

KART_ANBEFALING_TILLEGGSOMRÃ¥DER.PDF; VILTKORRIDORER OG 
TILRÃ¥DNINGER_NOTAT PER GUSTAV THINGSTAD.PDF; 
150213_VURDERINGSARK_TILLEGGSOMRÃ¥DER.PDF; 
VURDERINGSKRITERIER_DEPONI.PDF; LEINSTRANDKORRIDOREN_NOTAT FRA 
EKSPERTMÃ¸TE 15DES2014.PDF; 15072364.DOC; 
KART_ANBEFALING_ALLE_OMRÃ¥DER.PDF 

 
Vår referanse:  
Saksnr: 13/21174-35  
Løpenr: 37102/15  
Saksbehandler: Esther Balvers  
Deres ref.:   
 
Oversender vedlagte dokument.  
 
Med vennlig hilsen  
Trondheimregionen 
v/Esther Balvers 



IKA P deponi -t i l leggs om réder

Ø

\

Ø

Reppe søndre
<9 fin

m GiSVåIQ ÖBJ-Øfi a

Skjefsbad ves tre/ Q
Benbe olberg/

Leinarw läg d amn Tiller nârdre
Øvre m Q " y fi ra ls berg

åTorgårdsletba q 9
Storielg g a,

33* Ø å
Ø å

Wold tip b
O

Ø

Ø øæ

å

«fåG 9J3 Q
Hestsjøen

D
.9

Tegnforklaring

E l tilleggsomréder
første høring



IKAP deponi -anbefaling t i l leggsomréder

Reppe søndre Øå
0  F «x g  ä

. I Q 42
Hestsjøen Karlslyst

0
Ø :9

å Gisvalp fi jorka _Ø
Skjefsbad vestre/ Q

`  Benbe Å g berg/

l_einan1 l ra n Tiller nordre
Øvre m ‘C ‘  " y ø ra ts berg

Ø Stodeli ü rgårdsletbajg q a, 9

ge å
Ø å

Wold tip å
I

å Tegnforklaring

Ø Anbefaling t illeggsområder

gå I anbefales
1: ) midlert idig
\: l avventes
I  frarås

å første høring



Viltkorridorer og tilrådninger 

- vurderinger omkring utforming av funksjonelle viltkorridorer 

Fra: Per Gustav Thingstad, NTNU Vitenskapsmuseet (2012) 

 

Andreassen mfl. (1995) summerer opp den kunnskapen vi har om viltkorridorer. De viser at 
slike lineære habitater har ulik funksjon for ulike arter, men generelt har de noen viktige 
strukturelle parametere som lengde, bredde, kontinuitet og knutepunkt.  
 
Lengden har betydning for bruken. Med økende lengde reduseres sannsynligheten for at et 
enkeltindivid skal bevege seg gjennom hele korridoren, mens en kort korridor kan brukes 
daglig, vil en lengre korridor helst bli benyttet av dyr i spredningsfaser eller under 
sesongvandringer.  
Bredden er en helt sentral parameter. En smal korridor vil være sterkt påvirket av kanteffekter 
fra omliggende områder (primært forstyrrelse, men også økt predasjonsrisiko for mange 
arter). Spesielt større arter synes ikke å få tilfredsstilt sine arealkrav i smale korridorer. På en 
annen side vil en bred korridor kunne senke viltets bevegelseshastighet gjennom korridoren. 
Kontinuitet eller i hvor stor grad korridoren er sammenhengende uten brudd påvirker også 
viltet spredningssuksess betydelig. Et brudd i korridoren kan redusere eller helt forhindre 
viltets bevegelse. Habitatet i bruddsonen påvirker imidlertid effekten, et skoghabitat som 
møter ei beitemark har en langt mindre avsperrende virkning enn om bruddet er forårsaket av 
infrastrukturer som veier/jernbane eller bebyggelse (som må betraktes som viltfiendtlige 
arealer). De fleste fuglearter og storvilt vil akseptere kortere bruddsoner, mens de for mange 
småpattedyr vil kunne oppleves som bastante barrierer. En annet uheldig effekt av brudd i 
korridoren er at den retningsbestemte bevegelsen i gjennom korridoren lett kan brytes.    
Knutepunkter eller utvidelse av egnet/-e habitat/-er (her i praksis skogområder) er videre 
viktig innenfor lengre viltkorridorer. Her kan viltet «stå» i kortere eller lengre perioder 
gjennom lengre vandringer, og søke dagtilflukt mot forstyrrelser under vandringen gjennom 
lengre korridoren.   

Fortsatt gjenstår mye forskning omkring effektiviteten av ulike «designete» korridorer, men 
flere studier/«guidelines» angir 50-60 m som en minimumsbredde for korridorer i tilknytning 
til kantskog på hver side langs vassdrag. Viltkorridorer kan imidlertid bli kategorisert alt etter 
sin bredde. Typisk nok vil flere arter kunne benytte korridorene med økende bredde, men 
bredde – lengde forholdet, så vel som kvalitet og design er vel så viktig (Fleury 1997). Smale 
korridorer vil være under skadelig påvirkning av ulike kanteffekter som predasjon, 
forstyrrelser, og avrenning av næringsstoffer og kjemikalier. Noen av disse kanteffektene vil 
være avhengig av topografiske forhold i landskapet.     

Viltkorridorer kan under spesielle forhold «designes» som «stepping stones». Dette innebærer 
at egnete flekker med resthabitater ligger på linje med hverandre gjennom et landskap. 
Dermed kan dyrene vandre/fly mellom dem, og slik krysse det landskapsrommet som uten 
disse tilfluktsstedene ville ha blitt betraktet som alt for farlig til å bevege seg igjennom. Dette 
betinger imidlertid at arealene mellom de egnete resthabitatene ikke blir betraktet som alt for 
«fiendtlige». I praksis kan en se for seg at slike «stepping stones» habitater kan fungere i et 
landbrukslandskap, men ikke dersom de blir omgitt av infrastrukturer og bebyggelse.   

På grunnlag av den foreliggende kunnskap er det anbefalt at lengre korridorer som skal binde 
sammen større landskapstyper (som skogen i Bymarka og omliggende skogsområder), 



ravinelandskap og dalbotner minst bør ha en bredde på 300 m, mens mer lokale og korte 
forbindelser mellom gjensatte habitatflekker som f.eks. raviner, våtmarker og skogsdrag kan 
klare seg med en mindre bredde. F.eks. vil ravinedaler, og da spesielt oppe på kanten av disse, 
representere naturlige ledelinjer gjennom kulturlandskap. Ravinedalene gir dessuten viltet 
bedre muligheter for avskjerming mot forstyrrelse enn viltkorridorer gjennom flatt terreng. 
Disse kan derfor fungere bra selv om de måtte bli en del smalere enn det som er påkrevd i et 
mer åpent landskap. Det er spesielt i gjennom slike ravinelandskap det er aktuelt å legge ut 
lokale korridorer, som har en anbefalt bredde på minimum ca. 50 m.    

Ut fra dagens situasjon i Trondheim kommune, der det spesielt er kritisk med forbindelsene 
mellom Bymarka og de omliggende skogtraktene, som etter hvert begynner å få en betydelig 
avstand. Dette innebærer at en bør sikre minst 300 meter brede korridorer mellom disse 
skoglandskapene. Skulle likevel eksisterende infrastruktur og bebyggelse umuliggjøre en slik 
bredde på partier av viltkorridoren, er det viktig at disse «flaskehalsene» blir kortest mulig, og 
at det tas spesielle hensyn til bevare eller skape gode knutepunkter på begge sider av 
flaskehalsen, og at det er god visuell kontakt mellom disse knutepunktene. 

Lokale viktige korridorer må også sikres i blant annet ravinedaler gjennom kommunens 
landbrukslandskaper. Dette innebærer blant annet at en opprettholder mest mulig 
sammenhengende skog i disse ravinene. På kortere strekninger gjennom et landbrukslandskap 
kan slike viltkorridorer også fungere via spredte, litt større restbestander med skog som ligger 
spredt gjennom korridoren. Disse skogbestandene vil da fungere som «stepping stones».  

I praksis vil det over lengre strekninger i et kulturlandskap oftest ikke være mulig å finne 
sammenhengende skogstrukturer med 300 meters bredde. I slike tilfeller må en sikre seg mot 
at de tilgrensende arealene der korridoren må gå gjennom mer åpne landskaper ikke blir 
betraktet som alt for «fiendtlige» habitater, dvs. at disse ikke blir/er bebygd med infrastruktur, 
industribygg, boligmasser, høye gjerder med mere. Premissene for en faglig tilrådning for 
design av de mulige viltkorridorene mellom Bymarka og omliggende skogområder blir da 
som følger: 

- Bredden på viltkorridoren bør være minst 300 m. 
- En bør søke å få lagt korridorene mest mulig på en rett linje gjennom landskapet. 

Dersom en skulle støte inn mot «fiendtlige» habitat på den ene siden, må bredden i så 
fall likevel søkes utvidet på motsatt side. 

- Når korridoren går gjennom et kulturlandskap med åpne naturtyper må en sikre at det 
innenfor korridoren er tilstrekkelig med skogteiger med minimum 300 m bredde. 
Disse vil fungere som kvile-/dagområder (knuteområder) under viltets vandring 
gjennom de mer åpne delene av korridoren. 

- Følgelig kan en over kortere strekninger tillates bruddsoner i skogkorridorer, men da 
må disse bruddsonene inneholde flest mulige «stepping stone»-habitater (i praksis 
«skogøyer») som ligger mest mulig på linje gjennom det åpne landskapet. Samtidig 
må heller ikke habitatene mellom «stepping stones» bli betraktet som alt for 
«fiendtlige» for viltet.  

- Det er også et poeng å legge korridorer slik at de kan lede viltet bort fra de mest 
trafikkfarlige passasjene med E6 og annen infrastruktur.  

 

 



Regional vurdering områder deponi - tilleggsutredning 

høringsutkast 13. februar 2015



 Gisvål 

Områdenavn Gisvål 

    

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF 

størrelse 117 dekar (kun oppfyllingsområdet = 99 daa) 

kapasitet 350.000-600.000 m3 

  

Lokalisering: Lokaliteten ligger på Bjørkmyr, langs Bratsbergvegen. 

Positive aspekter: God beliggenhet ift større utbyggingsområder øst i Trondheim. Det er etablert gang- og 

sykkelveg langs Bratsbergvegen fra Utleir fram til avkjøring til Lia pukkverk, som gir et trafikksikkert tilbud for 

myke trafikanter langs vegen. Jordbruksarealet har større, våte partier i dag, og massedeponering vil bidra til 

en bedring av jordbruksforholdene. 

Konfliktnivå: Det ligger en kalkrik dam innenfor området, som sannsynligvis er unik for Trondheim. Området i 

sør berører et sammenhengende vegetasjonsbelte mellom Nidelva og Strindamarka. Skogskorridoren har et 

rikt dyreliv og benyttes av mange arter, både pattedyr og fugler. Korridoren er en av etter hvert få slike 

sammenhengende viltkorridorer i Trondheim kommune. Nærhet til Kvamsgrindkollektivet kan gi konflikter i 

forhold til støy og støv. Det er registrert kvikkleire innenfor planområdet. Reguleringsplan for massedeponi på 

Bjørka, 112/1 og 113/1, rett nord for Bratsbergvegen, er under utarbeidelse. Det vil være uheldig med samtidig 

drift av de to deponiområdene, mtp. samlet belastning for nærområdet. 

Vurdering: Reguleringsplan for massedeponi på Gisvål, 114/1, er vedtatt 20.11.2014. Den kalkrike dammen skal 

flyttes og reetableres ved å lede grunnvannet fra dagens dam til den nye lokaliteten. Deler av beiteområdet for 

vilt i den vegetasjonskledte skråningen vil bli borte i anleggsperioden. Viltkorridoren skal reetableres med 

stedegen vegetasjon, men det vil ta tid før vegetasjonen vokser seg til og kan ivareta samme funksjon som 

dagens vegetasjonsbelte. Geoteknikk er utredet, og viser at planlagt oppfylling kan gjennomføres med 

sikkerhet innenfor NVE sine krav. Det skal gjøres avbøtende tiltak for bebyggelsen i nærområde, med oppføring 

av støyskjermer og etablering av nytt uteareal. 
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Torgårdsletta 

Områdenavn Torgårdsletta 

 

Kommune Trondheim 

formål i KPA Område for råstoffutvinning + LNF med 

hensynssoner vilt og kulturmiljø på deler av 

området 

størrelse 452 dekar 

kapasitet ca. 2,8 mill. m
3
 

  

Lokalisering: Lokaliteten ligger langs fv. 704 Brøttemsvegen. Nært E6 og kryss på Sandmoen.  

Positive aspekter: Svært god beliggenhet i forhold til overordnet vegnett. Massedeponering vil bidra til 

tilbakeføring av et grusuttak, et område som er sterkt preget av inngrep og aktivitet i dag. Lokaliteten er 

regulert til uttaksområde for grus, og det er i gjeldende plan forutsatt tilbakeføring gjennom tilførsel av masser. 

Konfliktnivå: Lokaliteten utredes som område egnet for nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen. 

Massedeponering kan medføre avrenning til Leinstrand drikkevannskilde (Jesmokilden). Lokaliteten ligger 

delvis innenfor hensynssone vilt, Leinstrandkorridoren og delvis innenfor hensynssone kulturmiljø. Det er 

potensiale for funn av kulturminner innenfor areal som ikke omfattes av grusuttaket. Det mangler gang- og 

sykkelveg langs Brøttemsvegen. Det er imidlertid igangsatt regulering for utbedring av vegen og etablering av 

gang- og sykkelveg. 

Vurdering: Økt oppfylling er i strid med gjeldende reguleringsplan, men vil kunne bidra til å gjenskape terreng 

som er tilnærmet likt opprinnelig terreng i området. Området er sterkt preget av aktivitet i dag, og skal 

tilbakeføres til landbruk etter endt deponering. Dette vil bidra til økt landbruksareal og bedring av forhold for 

vilt. Kun en liten del av området er jordbruk og skog med høy bonitet. Dersom det vedtas å legge nytt 

logistikknutepunkt i området, bør det vurderes om planområdet kan benyttes til mellomlagring av masser. 
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Anbefaling: tilrås midlertidig deponi   



 

Bjørka 

Områdenavn Bjørka 

      

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF 

størrelse 130 dekar (kun 

oppfyllingsområdet = 93 daa) 

kapasitet 600.000-750.000 m3 

 
 

 

            Lokalisering: Lokaliteten ligger på Bjørkmyr, langs Bratsbergvegen. 

Positive aspekter: God beliggenhet ift større utbyggingsområder øst i Trondheim. Det er etablert gang- og 

sykkelveg langs Bratsbergvegen fra Utleir fram til avkjøring til Lia pukkverk, som gir et godt og trafikksikkert 

tilbud for myke trafikanter langs vegen. 

Konfliktnivå: Området i sørøst berører et sammenhengende vegetasjonsbelte mellom Nidelva og Strindamarka. 

Korridoren er en av etter hvert få slike sammenhengende viltkorridorer i Trondheim kommune. Nærhet til 

Kvamsgrindkollektivet kan gi konflikter i forhold til støy og støv. Det er vedtatt reguleringsplan for massedeponi 

på Gisvål 114/1, rett sør for Bratsbergvegen. Det vil være uheldig med samtidig drift av de to deponiområdene, 

mtp. samlet belastning for nærområdet. 

Vurdering: Etablering av massedeponi vil føre til ulemper for jordbruket på lokaliteten under driftsperioden, 

men en vil kunne oppnå bedre drenering og arrondering etter endt deponering. Massedeponi vil virke inn 

negativt på viltkorridoren. Avbøtende tiltak som reetablering av vegetasjon langs bekken, samt bruk av 

hensynssone vil minske de negative konsekvensene noe. 
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Solberg og Røran 

Områdenavn Solberg og Røran 

 

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF med hensynssone viltkorridor 

størrelse 149 dekar 

kapasitet ca. 2 mill. m
3
 

  

 

Lokalisering: Lokaliteten ligger langs Ringvålvegen, vest for Lundåsen.   

Positive aspekter: Arealet ligger svært nært større utbyggingsområder i Trondheim, eksempelvis Solberg øvre 

og Lund vestre. Tiltaket vil kunne bidra til bedre arrondering av jordbruksareal. Lokaliteten kan ta imot store 

mengder masser. Deponiet er i samråd med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag definert som et prøveprosjekt for 

bruk av dyrka mark som deponiområder. Det vil være liten konflikt med naturverdier ved etablering av deponi. 

Konfliktnivå: Ringvålvegen mangler gang- og sykkelveg på strekningen mellom Lundåsen og Hestsjøen. Vegen er 

mye brukt av myke trafikanter, blant annet til Hestsjøen, som vil være i konflikt med økt tungtransport langs 

vegen. Arealet ligger i utkanten av Leinstrandkorridoren, og er vist som viktig viltområde (verdi B). Området er 

også inkludert i verneplan for Gaulavassdraget. Området ligger overfor anadrom strekning (Rørbekken) og 

deponering kan medføre avrenning av partikler til bekken. 

Vurdering: Etablering av massedeponi vil føre til ulemper for jordbruket på lokaliteten under driftsperioden, 

men en vil kunne oppnå bedre arrondering etter endt deponering. Ved gjennomføring av deponiet kan 

viltkorridoren styrkes ved avbøtende tiltak, som åpning av bekk og etablering av kantvegetasjon. 

Trafikksikkerheten må ivaretas gjennom etablering av gang- og sykkelveg langs Ringvålvegen fram til deponiets 

avkjørsel. 
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Tiller nordre – vest 

Områdenavn Tiller nordre - vest 

 

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF, innenfor marka 

størrelse 78 dekar 

kapasitet ikke kjent 

  

 

Lokalisering: Lokaliteten ligger ved Tillerbruvegen, sør for Tillerbyen. 

Positive aspekter: Området er tidligere benyttet til deponi, og som ikke er avsluttet og tilbakeført. Deponi vil 

bidra til opprydding i området. Det er etablert gang- og sykkelveg langs boligområdene i Tillerbruvegen.  

Konfliktnivå: Arealet ligger innenfor kvikkleireområde med høy faregrad. Det er gjort funn av småsalamander, 

som er en sårbar art, i en dam innenfor området (2012). Dammen har også et rikt fugleliv og har viltverdi A, pga 

viktigheten for salamander og vendehals. Resterende areal ligger innenfor viltområde med verdi C. Det er vist 

framtidig turveg gjennom området, som er del av hovedtrasénettet for både sommer- og vinterbruk. Det er 

mistanke om forurenset grunn pga. manglende adgangskontroll ved tidligere deponering. Trafikken til deponiet 

må gå gjennom et etablert boligområde.  

Vurdering: Deponi vil bidra til opprydding i området, samt tilrettelegging for friluftsbruk. Området er ikke 

framkommelig som nærturområde i dag. Svært vanskelig geoteknikk gjør det vanskelig å anslå 

fyllingspotensialet, og dette må utredes nærmere i en planprosess. Avgrensning av planområdet kan legges 

utenom salamanderdam med kantsone for å unngå konflikt med viltverdier. Arealet kan brukes som deponi for 

utbyggingsområder på Tiller og i Skjetnemarka. 
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Tiller nordre – øst 

Områdenavn Tiller nordre - øst 

 

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF 

størrelse 45 dekar 

kapasitet 130.000 m
3
 

 
 

 

Lokalisering: Lokaliteten ligger ved Tillerbruvegen, sør for Tillerbyen. 

Positive aspekter: Området er tidligere benyttet til deponi, og som ikke er avsluttet og tilbakeført. Deponi vil 

bidra til opprydding i området. Det er etablert gang- og sykkelveg langs boligområdene i Tillerbruvegen.  

Konfliktnivå: Arealet ligger innenfor kvikkeleireområde med høy faregrad. Arealet ligger innenfor viltområde 

med verdi C, og har naturtypeverdi C. Det er mistanke om forurenset grunn pga. manglende adgangskontroll 

ved tidligere deponering. Trafikken til deponiet må gå gjennom et etablert boligområde. 

Vurdering: Deponi vil bidra til opprydding i området. Geoteknikk må utredes før fylling kan igangsettes. Arealet 

kan brukes som deponi for utbyggingsområder på Tiller og i Skjetnemarka. 
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Reppe søndre 

Områdenavn Reppe søndre 

 

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF 

størrelse 64 dekar 

kapasitet 154.000. m
3
 

  

Lokalisering: Lokaliteten ligger på Reppe, mellom Reppevegen og Osvegen, ved foten av Reppesåsen. 

Positive aspekter: Gjennom tilførsel av masser vil en kunne oppnå bedre drenering og dermed bedre 

dyrkingsforhold på jordbruksarealet. Arealet ligger nært store utbyggingsområder i Trondheim øst. Det er lite 

konflikt med naturverdier.  

Konfliktnivå: Arealet ligger nært boligbebyggelse, som kan gi konflikter mtp. støy og støv. Adkomst kan være 

konfliktfylt dersom trafikken må føres gjennom boligområdene. Det er fare for partikkelavrenning til anadromt 

vassdrag ved deponering og kan medføre nedslamming av gyteområder. 

Vurdering: Konfliktnivå kan reduseres ved å etablere ny adkomstveg og gjennom avbøtende tiltak mot 

eventuell støy og støv. Dyrkingsforholdene har vist seg vanskelig å utbedre gjennom ordinær drenering. 

Massedeponering vil sannsynligvis bedre dyrkingsforholdene.  
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Bratsberg 

Områdenavn Bratsberg 

 

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF 

størrelse 770 dekar 

kapasitet 1.5 mill. m
3
 

  

Lokalisering: Lokaliteten ligger langs fv 875 i Bratsberg, rett nord for kommunegrensa til Klæbu.    

Positive aspekter: Området har stor kapasitet, og deponi kan virke stabiliserende i et område med store 

geoteknisk utfordringer. Det er lite boligbebyggelse ved deponiet. 

Konfliktnivå: Området er del av et ravinelandskap og har antatt høy naturtypeverdi (verdi B). Ravinedal er 

vurdert som sårbar naturtype i Norsk rødliste for naturtyper. Området drenerer til Amundsbekken, et stort 

vassdragssystem som har potensiale for rekruttering av ørret til Nidelva. Det er det største sidevassdraget 

ovenfor Leirfossen. Massedeponi vil kunne føre til mer avrenning av partikler. Adkomst vil være langs 

Bratsbergvegen som har lav standard, er uten gang- og sykkelveg og går gjennom boligområder. Det er 

registrert en gravhaug som er automatisk fredet etter kulturminneloven, innenfor planområdet.   

Vurdering: Gjenfylling er ikke forenelig med områdets status som trua naturtype (ravinedal). Det er derimot 

foretatt geotekniske utredninger som sier at oppfylling er mulig og vil virke stabiliserende. Videre utredninger 

må vise hvor mye erosjonssikringsarbeid som er nødvendig. Det kan være aktuelt å oppruste ”Leiråkervegen” 

for å bruke denne som adkomstveg for å lede trafikk utenom Bratsberg sentrum. Avgrensning må legges 

utenom gravhaugen. Lokaliteten kan sees i sammenheng med framtidig deponi på Sneegga i Klæbu som 

tidligere er tilrådet i IKAP. 

 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

naturtype   X 
       

vilt   
  

X 
     

jordbruk   
   

X 
    

skogbruk   X 
       

landskap   
 

X 
      

vannmiljø   
 

X 
      

grunnforhold X  
        

kulturminner   X 
       

friluftsliv   
   

X 
    

naturressurser   
   

X 
    

beliggenhet   
     

X 
  

framkommelighet E6/E39   
    

X 
   

framkommelighet hovedvegnett   
      

X 
 

nærmiljø transportrute   X 
       

nærmiljø deponi   
  

X 
     

etterbruk   
     

X 
  

Anbefaling: tilrås    



Skjefstad Vestre og Benberg 

Områdenavn Skjefstad Vestre og Benberg 

 

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF med hensynssone viltkorridor 

størrelse 133 daa (kun oppfyllingsområdet = 83 daa) 

kapasitet 1.2 mill. m
3
 

  

Lokalisering: Lokaliteten ligger langs Ringvålvegen, sør for Hestsjøen.    

Positive aspekter: Avgrensningen inkluderer et mindre grusuttak ved Ringvålvegen som kan tilbakeføres. 

Arealet ligger nært større utbyggingsområder i Trondheim, eksempelvis Solberg øvre og Lund vestre. 

Konfliktnivå: Planområdet ligger i sin helhet innenfor hensynssone viltkorridor i KPA. Nye viltregistreringer fra 

2012 viser området med viltverdi A, det vil si regional svært stor verdi/nasjonal verdi. Deler av området er 

registrert med naturtypeverdi C og D. Et inngrep her vil redusere kvaliteten på korridorfunksjonen ved å 

beslaglegge areal og skape forstyrrelser i hele den delen av viltkorridorens bredde som ligger vest for 

Hestsjøen, noe som vil medføre nesten en halvering av Leinstrandkorridorens totale bredde i dette 

kontaktpunktet mot marka. Ringvålvegen mangler gang- og sykkelveg på strekningen mellom Lundåsen og 

Hestsjøen. Vegen er mye brukt av myke trafikanter, blant annet til Hestsjøen, som vil være i konflikt med økt 

tungtransport langs vegen. Området ligger rett ved Hestsjøen som er et mye brukt friluftsområde. Området er 

også inkludert i verneplan for Gaulavassdraget. Det er fare for partikkelavrenning til anadromt vassdrag ved 

deponering. 

Vurdering: Planforslaget er i strid med retningslinjene for hensynssone viltkorridor i KPA, samt bestemmelse § 

11.3 i KPA om at økologiske funksjoner skal søkes opprettholdt. Tiltaket vurderes om uforenelig med 

opprettholdelse av Leinstrandkorridoren da områdets økologiske funksjon vil bli ytterligere redusert eller gå 

tapt ved gjennomføring av tiltaket. Skal naturmangfoldet i Bymarka og på Byneshalvøya sikres for framtida, må 

forbindelseskorridorer med øvrig skogareal øst og sørøst i kommunen opprettholdes. Det er viktig å sikre en 

bred kontaktflate mellom korridoren og markaområdene. Oppfylling av grusuttaket ved Ringvålvegen kan 

vurderes. Trafikksikkerheten må ivaretas gjennom etablering av gang- og sykkelveg langs Ringvålvegen fram til 

Hestsjøen. 
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Leinan Øvre mfl 

Områdenavn Leinan øvre mfl 

 

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF 

størrelse 103 dekar 

kapasitet Uavklart 

  

Lokalisering: Lokaliteten ligger ved Leinbakkan på Leinstrand, mellom fylkesveg 707, Leinstrandvegen, og 

Ringvålvegen. 

Positive aspekter: Beliggenheten er relativt god i forhold til overordnet vegnett. 

Konfliktnivå: Leindalen er et viktig viltområde i seg selv, blant annet som yngleområde for spurvefugl, og som 
viltkorridor mellom Gaulosen og Leinstrandmarka. Arealet består av en ravinedal, vurdert som sårbar naturtype 
i Norsk rødliste for naturtyper, og har derfor høyere naturtypeverdi.  Buskleinbekken er et anadromt vassdrag 
og kantvegetasjonen som finnes langs bekken i dag har stor verdi. Bekkedaler fungerer som viktige naturlige 
flomveier som i størst mulig grad bør bevares. Området er svært synlig fra Gaulosen og et massedeponi her vil 
påvirke landskapsbildet negativt. Massetransporten vil enten gå gjennom Klett eller via Ringvålvegen på veger 
som mangler gang- og sykkelveg.  
 
Vurdering: Selv om området revegeteres etter endt oppfylling vil naturtypen bli endret og man vil aldri få 
tilbake de samme naturverdiene. Ravinedalen vil bli ødelagt. Det foregår i dag et arbeid med å forbedre 
vassdraget for fisk nedenfor kulverten under fylkesveien og det vil være uheldig å tillate tiltak som vil kunne gi 
partikkelavrenning til bekken. Et deponi i Leindalen vil også gi en uheldig fjernvirkning. Det er ikke behov for 
erosjonssikring av ravinedalen. Det finnes store deponiområder i nærheten som vil være mye bedre egnet og 
med lavere konfliktnivå.  
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Storler 

Områdenavn Storler 

 

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF med hensynssone viltkorridor 

størrelse 306 dekar 

kapasitet 600.000- 3 mill. m
3
 

  

Lokalisering: Lokaliteten ligger sør for E6/øst for Dovrebanen på Storler (Klettbakkan).  

Positive aspekter: Området omfattes av av to kvikkleiresoner med høy faregrad. Forslagstiller mener tiltaket 

kan ha stabiliserende effekt i forhold til geoteknikk, men dette er ikke dokumentert.  

Konfliktnivå: Området ligger midt i Leinstrandkorridoren som er kommunens viktigste viltkorridor. Arealet har 

ikke bare funksjon som vilttrekk, men er også et svært viktig oppholdsområde for vilt. Rett nord for området er 

det regulert en viltovergang over E6 som vil bli opparbeidet når arbeidet med ny E6 sør settes i gang. Mens det 

meste av skogen ellers i kommunen er av middels bonitet, er skogen her av høy bonitet. Området er egnet for 

videre skogbruk og har en fordel i at det ligger nært vei. Det er ingen motsetning mellom å drive økonomisk 

skogbruk og å ivareta viltkorridorens funksjon. Mulig lokalisering av logistikknutepunkt på Torgård kan 

vanskeliggjøre mulighetene for adkomst til deponiet. Det går en høyspentlinje gjennom området. 

Vurdering: Planforslaget er i strid med retningslinjene for hensynssone viltkorridor i KPA, samt bestemmelse § 

11.3 i KPA om at økologiske funksjoner skal søkes opprettholdt. Tiltaket vurderes om uforenelig med 

opprettholdelse av Leinstrandkorridoren da områdets økologiske funksjon vil bli ytterligere redusert eller gå 

tapt ved gjennomføring av tiltaket. Skal viltmangfoldet i Bymarka og på Byneshalvøya sikres for framtida må 

forbindelseskorridorer med øvrig skogareal øst og sørøst i kommunen opprettholdes. Veldig eksponert fra veg 

og jernbane. Adkomst må avklares.  
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Hestsjøen 

Områdenavn Hestsjøen 

        

Kommune Malvik 

formål i KPA LNF 

størrelse 40 dekar 

kapasitet ikke kjent 

  

 

             
Lokalisering: Sør/øst for Bostad. Delvis på ei drenert myr, ca. 100 meter nord for Hestsjøen.  
 
Positive aspekter: Tidligere oppdyrket/drenert myr (ca. 20 daa), som nå er vassjuk og ute av drift som dyrket 
mark, men som kan bli fulldyrket mark. I tillegg er det mulig å få dyrket mark på et like stort område med skog. 
Nær fylkesveg.  
 
Konfliktnivå: Nær Hestsjøen med mange hytter. Økt trafikk på fylkesvegen med nærliggende gårdstun og 

boliger, mellom krysset ved Kvegjerdsplassen og Bostadkrysset. 

Vurdering: Deponi i området kan føre til økt areal til jordbruk og har et relativt lavt konfliktnivå.   
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Karslyst 

Områdenavn Karlslyst 

        

Kommune Malvik 

formål i KPA LNF 

størrelse 100 dekar 

kapasitet 100.000 m3 

 
 

 

             
Lokalisering: I Høybyen, sør for Hommelvik, på sørsiden av E6.  
 
Positive aspekter: Skog område som kan bli dyrket mark. Mulighet for å utvikle området til et stort 
massedeponi. Kan få nesten konfliktfri adkomst hvis det blir gitt tillatelse til ny avkjøring for skogsbilvegen fra 
vegen (rampa) fra Sannen og opp til E6 (Hommelvikkrysset). 
 
Konfliktnivå: Planområdet ligger i et område med turstier. Planene er å fylle opp en dal med en liten bekk. 

Bekken må legges om/løftes. Kort avstand til Høybybekken og Homla. Lang transportavstand fra Trondheim. 

Utfordrende adkomst på dagens gårdsveg, med boliger og skolebarn i området ved avkjøringa fra Malvikvegen 

(fylkesveg 950). 

Vurdering: Konfliktnivå med nærmiljøet langs transportruten er stort. I tillegg er det konflikt med 

friluftsinteresser. Området kan eventuell tas opp til ny vurdering, når adkomstvegen fra hovedvegnettet er lagt 

om. 
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Woldtip  

 

Områdenavn Woldtip           

Kommune Melhus           

formål i KPA LNF, dels masseuttak 
          

størrelse 55 daa           

kapasitet  ikke kjent           

 

 

             

Lokalisering: Woldtip ligger nord i Melhus, ikke langt fra Melhus sentrum, på vestsiden av Gaula.  

 

Positive aspekter: Woldtip ligger nær utbyggingsområder i Trondheim sør og har dermed en god beliggenhet. 

Området er godt tilgjengelig med sin nærhet til E6.  

 

Konfliktnivå: Arealkonfliktene i området er hovedsakelig knyttet til jordvern, kulturlandskap og naturverdier.  

Stor del av området er en ravinedal, med på vest- og østside fulldyrka mark. Det renner en bekk langs med 

området. Ravinedalen har en god utviklet kantsone med skog og har en utforming som gjør den skjermet mot 

menneskelige forstyrrelser. Det vil ikke være mulig å gjenskape kulturlandskapet og naturverdiene i område.  

 

Vurdering: Området ligger nær Trondheim og er godt tilgjengelig. Men konfliktnivåene er svært høyt. 

Ravinedalen vil bli ødelagt. Deponi på fulldyrka mark kan vurderes når det er behov for jordforbedring, dette er 

ikke tilfellet her.   
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Vurderingskriterier deponi Trondheimsregionen

-4 svært stor konflikt

-3 stor konflikt

-2 middels konflikt

-1 liten konflikt

0 ingen konflikt/positiv verdi

+1 litt positiv

+2 middels positiv

+3 positiv

+4 svært positiv

Naturtype

-4 A-verdi

-3 B-verdi (svært liten del A-verdi)

-2 B-verdi liten del av område, eller lokalt svært viktig

-1 C-verdi

0 ingen naturverdier registrert

Vilt

-4 A-verdi

-3 B-verdi (svært liten del A-verdi)

-2  B-verdi liten del av område, eller lokalt svært viktig

-1  C-verdi

0 ingen viltverdier registrert

Jordbruk

-4 matkorn

-3 forkorn jord

-2 gras

-1 innmarksbeite/dyrkbar mark

0 ikke jordbruksareal

Skogbruk

-4 svært høy bonitet

-3 høy bonitet

-2 middels bonitet

-1 lav bonitet

0 ikke/uproduktiv skog

Landskap

-4 helhetlig kulturlandskap DN-Naturbasen

-3 i sammenhengend åpen landskap

-2 negativ virkning eksisterend landskap

-1 i segmentert landskap

0 skult i landskap/allerede store inngrep landskap

Vannmiljø

-4 laksførende strekning, innenlandsk fiskeførende (ørret)

-3 rødlistede og/eller sårbare arter

-2 viktig økologisk funksjon som vannbiotop

-1 økologisk funksjon som vannbiotop

0 ikke avrenning til vann-/vassdrag

Grunnforhold

-4 kvikkleire forekomst

-3 sannsynlig kvikkleire

-2 grunnforhold bør undersøkes (ikke tilstrekkelig kunnskap)

-1 myr, fare for senking av område ved deponering av masser

0 god grunnforhold (fjell), over Maringrense

vurderingsnivå (driftsperiode deponi)

Etterbruk kan ha positiv effekt. Når relevant skal dette beskrives i tekst.

Etterbruk kan ha positiv effekt. Når relevant skal dette beskrives i tekst.



Kulturminner

-4 kulturminneforekomst nasjonal verdi (Askeladden)

-3 kulturminneforekomst regional/lokal verdi (Askeladden)

-2 i tilknytning til kulturminneforekomst (Askeladden)

-1 potensiale kulturminneforekomst

0 ingen (kjente) konflikter (må alltid undersøkes ved regulering)

Friluftsliv

-4 registrert som friluftsområde (Naturbasen)

-3 i bruk som friluftsområde/turområde, turveg gjennom område

-2 i tilknytning til friluftsområde/turområde, turveg

-1 nær friluftsområde/turområde, turveg

0 ingen konflikt

Naturressurser

-4 nasjonalt viktig forekomst 

-3 regionalt viktig forekomst 

-2 meget viktig forekomst 

-1 viktig/ikke vurdert/ i dag (dels) uttaksområde

0 ingen konflikt

Beliggenhet

+4 < 5 km

+3 5-10 km

+2 10-15 km

+1 15-20 km

0 > 20 km

Framkommelighet til E6/E39

+4 <  1km

+3 1-5 km

+2 5-10 km

+1 10-15 km

0 > 15 km

Framkommelighet til hovedveg

+4

+3 < 1 km

+2 1-2,5 km

+1 2,5-5 km

0 > 5 km

Nærmiljø transportrute

-4 gjennom sentrum

-3 gjennom boligfelt/tettsted (> 20 boliger)

-2 langs mange boliger (spredt)

-1 langs noen boliger (spredt)

0 lav konfliktnivå

Nærmiljø deponi

-4 svært stor konflikt bomiljø/friluftsliv

-3 stor konflikt bomiljø/friluftsliv

-2 konflikt bomiljø/friluftsliv

-1 lite konflikt bomiljø/friluftsliv

0 ubetydelig konfliktnivå

Etterbruk_verdi

+4

+3 utbygging (forutsatt god beliggenhet)

+2 økt areal til jordbruk

+1 økt bruksverdi

0 tilbakeføring til dagens situasjon

 



Notat : Ekspertmøte om Leinst randkorridorens økologisk funksj on

Dato: 15.12.2014
Tilstede: Torgeir Nygård (NINA), Vebjørn Veiberg (NINA), Per Arild Aarrestad (NINA), Per Gustav
Thingstad (NTNU/VM), Kjersti Rinbø (Byplankontoret), Tone Bergsmyr (Byplankontoret), Esther Balvers
(Trondheimsregionen, IKAP), Evelyne Gildemyn (Miljøenheten) og Morten Haugen (Miljøenheten)

Bakgrunn
Det er utfordringer knyttet til deponering av rene overskuddsmasser fra byggeaktivitet i Trondheim og
omegn. Den sterke b efolkningsveksten i regionen vil føre til stor byggeaktivitet til ulike formål i mange år
framover.
Regulerte områder for deponering av rene masser vil i løpet av et par år være oppfylt og avsluttet. For å
være forberedt på det framtidige behovet for områd er for deponi, og gjøre det lettere for næringslivet å
finne egnede områder for deponering av rene masser, har kommunene i Trondheimsregionen jobbet
sammen om en regional utredning. Denne utredningen peker ut aktuelle områder for deponi og er et
viktig grunnlag for å prioritere deponiområder.

Ved høring av den regionale utredningen om massedeponi har bl.a. Trondheim kommune etterspurt
vurdering av flere områder. Fem av disse områdene ligger i eller ved kommunens viktigste viltkorridor
(figur 1), Leinstrandkorridoren. Bystyret i Trondheim forutsetter for disse tilleggsområdene at
”funksjonen til viltkorridoren vil bli bedre enn i dag etter oppfylling” , jf. bystyresak 133/14 og
formannsk apssak 175/14

For å kunne si noe om denne funksjonen vil kunne bli bedre, må det sees helhetlig på hvilke effekter
inngrep knyttet til massedeponier vil ha på hele Leinstrandkorridorens økologiske funksjon, herunder
betydningen for naturmangfoldet genere lt.

Følgende sentrale spørsmål er viktig å besvare, gitt at de planlagte massedeponiene gjennomføres:
- I hvilken grad vil naturmangfoldet og økologiske funksjoner påvirkes sammenlignet med dagens

situasjon?
o for hvert område for seg
o ved samtidig drift av deponi i alle, eller flere av de foreslåtte områdene
o ved drift av deponi spredt ut over tid i alle, eller flere av, de foreslåtte områdene

- Vil sårbare arter, naturtyper og/eller potensielle leveområder for sårbare arter gå tapt?
- Hvilke tiltak kan gjennomfø res under og/eller etter anleggsperioden for å opprettholde,

gjenopprette eller helst styrke naturmangfoldet og funksjoner for vilt i området? Hvor langt
tidsperspektiv må vi regne med?

Tilleggsområdene skal vurderes av prosjektgruppen i “Trondheimsregion en prosjekt massedeponi” .
Anbefaling sendes på høring og til politisk behandling i februar 2015. For å hjelpe prosjektgruppa i sine
vurderinger, har Trondheim kommune innkalt flere fageksperter innen biologi og økologi til et
ekspertmøte 15. desember 2014. Drøftingene og konklusjonen fra møtet er gjengitt nedenfor i dette
notatet.

http://trondheimsregionen.no/no/prosjekter/ikap-2-under-rullering/massedeponi
http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3355956
http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3355956
http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3356183


Leinst randkorr idoren - et svært vikt ig leve - og spredningsområde for planter og
dyr
Leinstrandkorridoren er den klart viktigste viltkorridoren (leve - og spredningsområde for plant er og dyr)
som forbinder Bymarka/Byneshalvøya med annet skogareal øst og sørøst i kommunen. Skal det rike
biologiske mangfoldet i Bymarka/Byneshalvøya ivaretas på lang sikt, er det avgjørende at dette
kontaktpunktet med annet skogareal ivaretas og styrkes.

Korridoren fungerer som en vandringsled og forflytningskorridor for mange pattedyr , og også for noen
fuglearter som unngår åpne områder når de skal forflytte seg i terrenget. For at viltet skal kunne bevege
seg over lengre avstander, må dette være i en større viltkorridor som har naturområder med mat, skjul
og formeringsmuligheter, der det er mulighet for opphold over tid. Slike funksjonelle viltkorridorer
består helst av sammenhengende skogbestander gjennom et for øvrig mer åpent landskap, men også
åpne , ubebygde landbruksarealer blir benyttet så lenge det ikke er for langt mellom de mer skjermede
tilholdssteder i skog innenfor leden (såkalte “stepping stones”). Spesielt viktig er det å opprettholde de
relativt brede ”innslusingene” til viltkorridoren, d et vil si inn mot markagrensene ved Leinstrandmarka
og Tillermarka/Vassfjellet.
En fungerende viltkorridor er imidlertid viktig ikke bare for hjortevilt, men også for mange andre arter -
både planter og dyr. Hjortevilt brukes ofte som en indikatorart, det vil si at om viltkorridoren fungerer
for hjorteviltet vil den også bli brukt av andre arter. At den fungerer for hjortevilt betyr at det skjer et
tilnærmet ”naturlig” trekk gjennom korridoren som kommer i liten konflikt med trafikk og bysamfunn.

Landskap et på Leinstrand inneholder sjeldne naturtyper, bl.a. flere ravinedaler, som i Norge er kjent for
å være leveområde for flere trua og sårbare arter. Naturtypen “ravinedal” defineres som en mindre,
men skarp V - dal gravd ut av bekk eller elv i finkornede løs masser (silt eller leire). Ravinedaler er vanlige i
områder med marin leire. Det er en truet naturtype (oppført i rødlista som sårbar (VU)), som er mest
utbredt i Midt - Norge og på Østlandet. Raviner i marin leire er internasjonalt sjeldne, knyttet til områ der
som er hevet opp over havnivå ved landheving etter siste istid.

Marin leire er næringsrik og områdene med ravinedaler i marin leire er frodige. Her vokser skog svært
raskt. Vegetasjonen i ravinedaler kan nærmest regnes som boreal regnskog. Miljøet er fuktig og det
biologiske mangfoldet er svært rikt. Tette trekroner og kontinuerlig vanntilførsel i elveløpet bidrar til at
fuktigheten ikke fordamper. Kvalitetene til denne naturtypen (fuktighet, skog, rassteder) gjør at mange
arter finner gode levevilkår her. Artsmangfoldet er høyt, s ærlig hos moser, sopp , lav og insekter . Disse
artene er generelt dårlig kartlagte, og det viser seg at sjeldne arter ofte finnes i ravinedaler. G råor og
hegg er dominerende treslag (gråor - heggeskog) , og skogstypen har svært høy tetthet av spurvefugl.
Dalsidene har noen steder tidligere blitt brukt som beitemark, disse er nå i ferd med å gro igjen. Ofte har
de bratte dalsidene mye liggende død lauv trevirke , noe som også gjør at det er lite menneskelig ferdsel.
Dette gjør slik e daler til skjermede ”oaser” for flere viltarter.

Ravinedaler har en spesiell egenskap til å takle klimaendringer, som store mengder nedbør ved å
kanalisere overflatevann til elveløp og dermed minsker faren for flom . Denne funksjonen vil ha økende
viktig het i årene framover, og forutsetter at vannhusholdningen ikke endres. Også skog og trær har en
viktig funksjon i klimasammenheng , da de bidrar til å ta opp fuktighet fra jordsmonnet .



Ravinedaler har forsvunnet i stor fart fra Midt - Norge, blant annet på grunn av gjenfylling de siste 50 år.
Behov for erosjonssikring fører til ytterligere press på resterende areal.

Figur 1 . Kart over Leinstrandsområdet. Aktuelle områder for massedeponi merket gult og hensynssone viltkorridor
i KPA merket med svart skrav ur.

Aktuelle deponiområder innenfor eller i nærheten av Leinst randkorridoren
(naturverdier, t rusler og evt . av bøtende t i ltak ved massedeponi)
Naturverdier refererer til registrerte naturtyper og viltkart. Verdisettingen følger kartleggings -
håndbøkene fra Miljødirektoratet (tidl. Direktoratet for naturforvaltning). A – svært viktig, B – viktig, C –
lokalt svært viktig. I tillegg bruker Trondheim kommune verdi D på naturtypelokaliteter med lokal verdi.

1 . Skj efstad Vest re/Benberg

Området ligger innenfor den sentrale delen av Leinstrandkorridoren sør for Hestsjøen (svært viktig
viltområde - verdi A), ved overgangen mellom korridoren og Leinstrandmarka. Området består av skog
av ulik alder , hogstfelt, myrområder, noe dyrkamark og et steinbrudd/masseuttak. D et er områdets
funksjon som leve - og spredningsområde for planter og dyr som gir den høye verdien, da det her ikke er
registrert spesielt sårbare naturtyper. Et inngrep i form av massedeponi vil “sperre” hele viltkorridorens
bredde vest for Hestsjøen, og m edføre nesten en halvering av Leinstrandkorridorens totale bredde i
dette kontaktpunktet mot marka. For å sikre en bred kontaktflate mellom viltkorridor og marka bør



kontaktpunktet mellom korridor og markaområdene ha en vifteform . Det er uproblematisk å br uke
stei nbruddet til massedeponi. Det må avklares med fagekspertise om det e vt. er mulig med en
begrenset utvidelse sørover. Nærmere avgrensning må avklares i en planprosess.

- Naturtyper: verdi lokalt viktig (C og D - verdi)
- Økologisk funksjon for planter o g dyr: Arealet ligger midt i viltkorridoren (svært viktig viltområde

(verdi A) på kommunens viltkart, og hensynssone viltkorridor i KPA), ved overgangen mellom
korridoren og Leinstrandmarka.

- Trusler – konflikt ift massedeponi: Et inngrep her vil redusere kvaliteten på korridorfunksjonen ved
å beslaglegge areal og skape forstyrrelser i hele den delen av viltkorridorens bredde som ligger vest
for Hestsjøen, noe som vil medføre nesten en halvering av Leinstrandkorridorens totale bredde i
dette kontaktpunktet mot marka. Steinbruddet er derimot uproblematisk å bruke til massedeponi.

- Konklusjon: Ivaretakelse av områdets funksjon som spredningsområde for planter og dyr er
uforenelig med etablering av massedeponi på det aktuelle arealet. Det er imidlertid akseptabelt
med deponi i det gamle steinbruddet . Det må avklares med fagekspertise om det evt. er mulig med
en begrenset utvidelse sørover.

- Avbøtende tiltak: Ved evt . etablering av et begrenset massedeponi i steinbruddet og noe sørover er
det viktig å set te igjen/etablere buffersoner med vegetasjonsskjermer mot viltkorridoren både i øst,
sør og vest. Det er u mulig å angi avbøtende tiltak hvis hele området tas i bruk til massedeponi , da
dette vil forringe korridorens funksjon dramatisk.

2. Solberg - Røran

Området har lav naturtypeverdi og ligger i utkanten av viltkorridoren (viktig viltområde - verdi B). Med
tanke på vedtatte utbyggingsplaner på Solbergåsen er det også begrensede muligheter for å styrke
områdets betydning som del av viltkorridoren. Et ev t . massedeponi her vil kunne medføre økte
forstyrrelser inn mot de sentrale delene av viltkorridoren, men vil etter vår vurdering ikke medføre for
store negative innvirkninger på naturverdiene.

- Naturtyper: Arealet er i hovedsak dyrkamark, ingen spesielle naturtypeverdier.
- Økologisk funksjon for planter og dyr: Arealet ligger i utkanten av viltkorridoren (viktig viltområde

(verdi B) og hensynssone viltkorridor i KPA) og har ikke store naturverdier i dag. Området har
imidlertid potensial til å styrke viltko rridoren ved gjennomføring av diverse tiltak (åpning av bekk og
etablering av kantvegetasjon).

- Trusler – konflikt ift massedeponi: Etablering av massedeponi vil føre til økte forstyrrelser fra
anleggsvirksomhet inn mot den sentrale delen av viltkorridoren, men utover dette vil et deponi her
ikke medføre for store negative innvirkninger på naturverdie r .

- Konklusjon: Etablering av massedeponi på arealet er akseptabelt med tanke på bevaring av
naturverdiene i området.

- Avbøtende tiltak: I arbeidet med reguleringsplan for dette deponiet er det lagt inn en forutsetning
om at lukkede bekker i området skal åpnes og legges inn mot grønnstruktur i NV. Det skal etableres
kantvegetasjon på begge sider av dette bekkedraget som vil gå mellom marka områdene NV for
Solbergåsen og Rørbekken (den sentrale delen av viltkorridoren). Dette tiltaket vil styrke områdets



funksjon for biologisk mangfold. Mot bekken i vest bør det også settes av en randsone med
kantvegetasjon.

3. Lersmarka (Stor ler)

Områd et ligger innenfor den sentrale delen av Leinstrandkorrid oren (svært viktig viltområde ( verdi A ) ,
hensynssone viltkorridor i KPA). Området er et relativt stort villmarkspreget ravinesystem (Lersbekken
med flere sideraviner) med skog som er lite påvirket av menneskelige forstyrrelser. Ravinen inneholder
e n del eldre bar - og løvtrær og mye liggende død ved, spesielt over bekkene. Skogen har en viktig
funksjon ift . mikroklima, leveområde, skjul og vannregime. Det siste er ikke minst viktig med tanke på
sannsyn ligvis økte nedbørsmengder i framtiden. Potensialet for å finne sårbare sopp - , mose - og lavarter
er tilstede på grunn av det spesiell e miljøet. Flere mindre utglidninger/ ras finnes langs bekkedragene
(naturtypen “leirskredgrop” er oppført som nær truet på rødlista) og er potensielle leveområde for
rødlistede leirmosearter. Gråor vokser ofte i ravinedalene og trives godt i skrått og fuktig terreng .
Ravinedaler med gråor er den naturtypen i Norge med størst tetthet av spurvefugl. Området er år om
annet hekkel okalitet for hønsehauk, som er oppført på den norske rødlista. Hønsehauken er sterkt
knytta til gammel barskog. Det finnes mye byttedyr for hønsehauken i skogen her, og den bruker også
skogen som et hvileområde.

- Naturtyper: ravinedalsystem med bekkedrag og sumpskog, stedvis noe eldre granskog, potensiale
for rødlistede arter. Kommunens naturtypekartlegging fra 2002 er mangelfull. Da ble verdien satt til
lokalt svært viktig (C), sannsynligvis ligger verdien mye høyere (verdi B).

- Økologisk funksjon for pla nter og dyr: Arealet ligger midt i viltkorridoren (svært viktig viltområde
(verdi A) på kommunens viltkart, og hensynssone viltkorridor i KPA), i hele korridorens bredde.
Området er leve - og oppholdsområde for en rekke arter, med potensiale for rødlistede arter, da
arealet er relativt stort , med lite menneskelige forstyrrelser. Bl.a. er området år om annet
hekkelokalitet for hønsehauk .

- Trusler – konflikt ift massedeponi: Et evt . inngrep vil ødelegge ravinedalsystemet og redusere
kvaliteten på viltkorridoren ved å beslaglegge areal og skape forstyrrelser i hele korridorbredden.

- K onklusjon : Ivaretakelse av ravinedalene og områdets funksjon som leve - og spredningsområde for
planter og dyr er uforenelig med etablering av massedeponi på det aktuelle arealet.

- Avbøtende tiltak: Ikke mulig å angi. En kan aldri få tilbake den samme økologiske funksjonen som
finnes i en ravinedal når den har blitt fylt igjen. Til planting med skog på flatmark resulterer i et helt
annet, og mer tr ivielt, økosystem, uten potensiale for å få tilbake artene som er knyttet til
ravinedaler og skog med høy kontinuitet.

4. Leindalen (Leinan Øvre)

Området er en ravinedal som ligger mellom Gaulosen og Leinstrandmarka (viktig viltområde (verdi B)),
rett v est for Leinstrandkorridoren. Dalen fungerer som et leve - og spredningsområde for planter og dyr
(viltkorridor) mellom Gaulosen og Leinstrandmarka. Ravinedalen har en godt utviklet kantsone med skog
og har en utforming som gjør den skjermet mot menneskelig e forstyrrelser.



- Naturtyper: del av et ravinedalsystem på ca 2 km. Relativt lite inngrep på lokaliteten. Verdien er
derfor høy (sannsynligvis verdi B).

- Økologisk funksjon for planter og dyr: Ravinedalen er leveområde for en rekke arter (potensiale for
s årbare sopp - , mose - og lavarter) og spredningsområde for arter mellom Gaulosen og
Leinstrandmarka (viltkorridor).

- Trusler – konflikt ift massedeponi: Etablering av massedeponi vil ødelegge ravinedalen for all
framtid, og områdets funksjon som spredningsområde vil bli kraftig redusert.

- Konklusjon: Ivaretakelse av ravinedalen og områdets funksjon som leve - og spredningsområde for
planter og dyr er uforenelig med etablering av massedeponi på det aktuelle arealet.

- Avbøtende tiltak: Ikke mulig å angi. En kan aldri få tilbake den samme økologiske funksjonen som
finnes i en ravinedal når den har blitt fylt igjen. Til planting med skog på flatmark resulterer i et helt
annet, og mer trivielt, økosystem, uten pote nsiale for å få tilbake artene som er knyttet til
ravinedaler og skog med høy kontinuitet.

5. Torgårdslet ta

Området er gamle masseuttak og inneholder ingen naturverdier av betydning. Området grenser mot
Leinstrandkorridoren (viktig viltområde (verdi B) og hensynssone viltkorridor i KPA ) . De gamle
masseuttakene egner seg godt til massedeponi. Men det må i så fall settes igjen/etableres
buffersoner/kantsoner med tilstrekkelig bredde mot viltkorridoren.

- Naturtyper: masseutta k i dag, ingen naturverdier. J e smokilden (som ligger innenfor det viste
planområdet) er en fin ravinedallokalitet som ikke må ødelegges!

- Økologisk funksjon for planter og dyr: Trolig lite viktig for planter.
- Trusler – konflikt ift massedeponi: Massedeponi i de gamle masseuttakene må ik ke komme i

konflikt med og ødelegge Jes mokilden.
- Konklusjon: Området inneholder ingen naturverdier av betydning , og er derfor godt egnet til

massedeponi
- Avbøtende tiltak: Ivareta Jesmokilden og sette igjen/etablere buffersoner/kantsoner med

tilstrekkelig bredde mot viltkorridoren.

Konklusj on

Områdene Skjefstad Vestre/Benberg (unntatt steinbruddet), Leindalen og Lersmarka har svært store
naturverdier. Lersmarka og Skjefstad V/Benberg ligge r midt i de sentrale delene av
Leinstrandkorridorens kontaktpunkt mot marka. Etablering av massedeponi her vi l redusere korridorens
bredde i kontaktpunktet mot Tiller/Vassfjellet og Leinstrandmarka vesentlig. Lersmarka og Leindalen er
ravinedaler som er en trua og rødlista naturtype som ikke kan restaureres hvis den først blir fylt igjen .
Svært mange ravinedaler er fylt igjen i Midt - Norge i løpet av de siste 50 år, og det er økende press på de
resterende arealene. Det påhviler derfor et ansvar på forvaltnin gen for å ta vare på disse sårbare
økosystemene. Fuktige r avinedaler med bekke r , skog og rassoner er levested for mange arter, for
eksempel moser, lav, sopp og insekter . Det er sannsynligvis mange metapopulasjoner i disse
ravinesystemene. Ravinedaler er de n naturtypen med størst tetthet av spurvefugl i Norge.



 
Vil funksjonen for vilt bli bedre enn i dag etter oppfylling? Å gjenplante et utfylt område med løvskog vil 
muligens kunne fungere for elg, men funksjonen til en viltkorridor er, som nevnt ovenfor, mer enn å 
bare være en passasje for hjortevilt. Det er mosaikken med kulturlandskap, ravinedaler og skog som 
skaper variasjonen som er nødvendig for at Leinstrandkorridoren og andre mindre korridorer skal 
fungere som leve- og spredningsområder for planter og dyr. 
 
I områdene Solberg-Røran, Torgårdsletta og steinbruddet på Skjefstad er ikke konflikten med 
naturverdier så stor. Her vil man ved avbøtende tiltak kunne opprettholde og styrke den økologiske 
funksjonen i viltkorridoren. Viktige tiltak vil være å sette igjen/reetablere buffersoner/kantsoner og 
forsterke disse mellom massedeponiområder og andre viktige naturområder. Skogområder innenfor en 
viltkorridor er viktig, og det må ikke være for langt mellom disse. Andre hensyn som må vurderes for at 
vilt skal kunne passere områder med massedeponi er: hvordan anleggsområdene sikres (bruk av gjerder) 
driftstid på døgnet, drift innenfor området (på langs eller på tvers av korridoren), igjensetting/etablering 
av skogstrukturer på langs gjennom deponiområdet, m.m. 
 
En eventuell reetablering av habitater tar tid, og kommer an på ønsket sluttresultat (antall år er etter at 
deponiet er avslutta): landbruk; få år, lauvskog med ulik alder; 30-40 år, granskog 50-80 år. Reetablering 
av ravinedal ville tatt flere 1000 år, under forutsetning av at det finnes løsmasser som kan eroderes fritt 
av en bekk, og er derfor ikke aktuelt å vurdere. 
 
Basert på vurderingene ovenfor, anbefaler vi følgende: 
 

- Lersmarka (Storler, nr. 3): frarås til massedeponi 
- Leindalen (Leinan Øvre, nr. 4): frarås til massedeponi 
- Solberg-Røran (nr. 2): tilrås til massedeponi 
- Torgårdsletta (nr. 5): tilrås til massedeponi 
- Skjefstad Vestre/Benberg (nr. 1): kun steinbruddet tilrås til massedeponi. Det må avklares med 

fagekspertise om det evt. er mulig med en begrenset utvidelse sørover.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Notat:  Viltkorridorer og tilrådninger - vurderinger omkring utforming av funksjonelle viltkorridorer (Per 
Gustav Thingstad, NTNU Vitenskapsmuseet (2012)) 
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Side 1 

 

Begrenset tilleggshøring - Massedeponi i Trondheimsregionen – regional utredning 

av områder for deponering av rene masser 

 
Trondheimsregionen har som del av rullering av IKAP gjennomført et regionalt prosjekt om 

deponering av rene masser.  

 

I den første høringsrunden (juni-september 2014) har Trondheim, Melhus og Malvik kommune 

bedt om regional utredning av flere områder. 

 

Regionrådet i Trondheimsregionen vedtok i møte 13. februar 2015 å sende regional utredning 

av tilleggsområdene på en begrenset høring.   

 

Uttalelsene sendes til Esther Balvers, prosjektleder IKAP, 

esther.balvers@trondheimsregionen.no, innen høringsfristen 16. mars 2015.  

 

Høringsrapportene er lagt ut på:  

trondheimsregionen.no prosjekter/ikap-2-under-rullering/massedeponi 

 

Med hilsen 

 

 

Esther Balvers 
prosjektleder IKAP 

 
Vi ber Trondheim, Malvik og Melhus kommune om å sende høringen videre til lokale 
interessenter. 

 

Høringsdokumenter:  

 Kart:  
o IKAP deponi - tilleggsområder  
o IKAP deponi – anbefaling tilleggsområder 
o IKAP deponi – samlet anbefaling (tilleggshøring og resultat etter første høring) 

 Regional vurdering tilleggsområder for deponi (vurderingsark for hvert område) 

 Vurderingskriterier 

 Notat: ekspertmøte om Leinstrandkorridorens økologisk funksjon, 15. desember 2014 

 Viltkorridor og tilrådninger – vurderinger omkring utforming av funksjonelle viltkorridorer (Per 
Gustav Thingstad, NTNU Vitenskapsmuseet, 2012) 
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    Esther Balvers 13/21174-35 

(37102/15) 

oppgis ved alle henv. 

 13.02.2015 

file:///N:/rullering_IKAP/0_delprosjekter/massedeponi/etter_høring/plandokumenter-tilleggshøring/esther.balvers@trondheimsregionen.no
http://trondheimsregionen.no/no/prosjekter/ikap-2-under-rullering/massedeponi/


 

 

 

Side 2 

Adresseliste begrenset høring tilleggsutredninger massedeponi Trondheimsregionen 

 

 Trondheim kommune 

 Malvik kommune  

 Melhus kommune 

 Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

 NVE 

 Statnett SF 

 MEF 

 Trondheimsregionens Friluftsråd 

 Trondheim Jeger- og Fiskerforening 

 Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag 

 Forum for natur og friluftsliv, Sør-Trøndelag 

 

Trondheim, Malvik og Melhus kommune sender tilleggshøringen videre til lokale interessenter. 
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