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Høringsutalelse; IKAP-rapporten «Massedeponi i Trondheimsregionen»
Vi viser til høring av rapporten «Massedeponi i Trondheimsregionen», formidlet av Trondheim
kommune.
Trondheim Viltråd forvalter storviltressursene i Trondheim kommune på vegne av alle
grunneierlagene i kommunen. Vi velger å uttale oss kun om de planlagte massedeponiene som
berører Leinstrand-korridoren, og kun ut fra hensynet til storviltet, da det er den viltressursen som
Viltrådet forvalter.
Viltrådet er prinsippielt sett tilhenger av at planprosesser ikke blir stoppet men gjennomført, slik at
alle fordeler og ulemper knyttet til mulige naturinngrep blir utredet, før realitetsvedtak blir fattet.
Ingen av de foreliggende planene om massedeponi i eller nær Leinstrand-korridoren er ut fra vår
informasjon kommet dit ennå, så det er etter vår mening for tidlig å trekke bastante konklusjoner.
Leinstrand-korridoren er av avgjørende betydning for storviltstammene på Byneshalvøya, for at disse
stammene skal ha tilstrekkelig genetisk utveksling med andre områder. Ivaretakelse av Leinstrandkorridoren er en samfunnsoppgave som må vektes høyt av Trondheim kommune og
nabokommunene. Vi understreker at dette må gjelde ikke bare i forhold til planer om massedeponi,
men også i forhold til andre tiltak i området. Vi nevner den foreslåtte plasseringen av NSBs
godsterminal, samt NVEs sikringstiltak langs Søra-bekken, som ferske og treffende eksempler på at
vilthensyn IKKE er viet nevneverdig interesse i alle planprosesser/tiltak.
Vår generelle vurdering er at massedeponi ikke trenger være uforenlig med ivaretakelse av
viltkorridorfunksjonen, så lenge deponiområdenes størrelse og arrondering hensyntar viltets krav til
trekkveier, så lenge arbeidet i deponiperioden utføres på en måte som er tilpasset
korridorfunksjonen, og så lenge deponiområdet tilbakeføres til et variert jord- og skoglandskap.
Vår kortfattede vurdering av de enkelte foreslåtte deponiområdene, er som følger (i rekkefølge fra
nordvest til sørøst i korridoren):
Leindalen: Ligger utenfor den kritiske delen av Leinstrand-korridoren, da bare en av korrdiorens fire
utløpsarmer mot Leinstrandmarka berører dalen, og da bare som en tangering i nordenden av dalen.
Deponiplanen vurderes som uproblematisk, så lenge det settes igjen plass til vilttrekk mellom
nordenden av dalen og boligbebyggelsen på Ringvål.
Skjefstad/Benberg: Ligger midt i den vestre halvdelen av korridorens utløp mot marka. Fylling og
tilplanting av steinbruddene mot Hestsjøen (i nordre del av deponiområdet) vil forbedre viltets
muligheter til å trekke langs og på tvers av Ringvålveien. Massefylling og reetablering som

jordbruksland i den søndre delen av deponiområdet vurderes som akseptabelt, så lenge arbeidet
utføres etappevis slik at viltet kan trekke gjennom området under hele deponiperioden.
Solberg: Ligger utenfor kjernedelen av korridoren, og uten å berøre noen viktig utløpsarm. Vurderes
som lite konfliktfylt i forhold til viltkorridoren.
Storler: Ligger midt i viltkorridoren, og er derfor det mest kritiske av de foreslåtte områdene. På den
annen side erfarer vi at det uansett planlegges flere fyllinger i området, som sikrings- og
stabiliseringstiltak ift. mulig ny godsterminal og omlegging av E6. Slike sikringstiltak skjer etter vår
erfaring uten høringsprosesser og uten hensyntaken til viltinteresser. Dersom utredning av
massedeponi i området kan ta opp i seg sikringstiltak som uansett kommer til å skje, og fremme en
samlet plan for området, vil det være positivt. Eventuelle massefyllinger i området, enten det skjer
som ordinært deponi eller som sikringstiltak, må skje stegvis og koordinert med vei- og
jernbaneanlegg i området, slik at viltet både kan finne skjul og trekke gjennom området under hele
anleggsperioden. Når anleggsarbeidene er ferdigstilt, må området ha samme funksjon som trekkvei
og leveområde som i dag. Det vil si at det må være ei god trekkrute nord-sør gjennom området, det
må være utløpsarmer for korridoren både østover mot Tiller/Klæbu og sørover mot
Vassfjellet/Melhus, og det må være et tilstrekkelig stort skogområde igjen sentralt i Lersmarka til at
viltet kan finne skjul, mat og hvile der, underveis i sitt trekk.
Torgårdssletta: Antas å falle ut som følge av at godsterminalen trolig plasseres der. Ellers gjelder
samme hensyn og krav som beskrevet ovenfor for Storler-området.
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