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Notat til Bygningsrådet om Leinstrandkorridoren

FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I Sør-Trøndelag er elleve
organisasjoner tilknyttet FNF som til sammen har 33 000 medlemskap. Vi arbeider for å bevare natur og 
mulighetene å utøve friluftsliv, både i nærmiljøet og i villmark, i skogen og på fjellet.

Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges Jeger og Fiskerforbund i
Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør-
Trøndelag, Syklistenes Landsforening, Trondhjems Turistforening og Trondheim Turmarsjforening.

Vi viser til våre tidligere uttalelser1 om Leinstrandkorridoren og de foreslåtte massedeponiene. Saken skal 
opp til behandling i Bygningsrådet tirsdag 22. november, og for niende gang går rådmannen på solid faglig 
grunnlag imot deponiet ved Hestsjøen (Benberg/Skjefstad Vestre). Det ble en ny saksbehandling fordi 
området i denne runden skulle vurderes som beiteområde etter at grunneierne foretok en flatehogst på 
området i 2014/2015, mens saksbehandlingen pågikk.

Vi understreker spesielt følgende utdrag fra rådmannens nye innstilling:

1. Inngjerdet beiteområde endrer ikke viltverdien. 
Fra Rådmannens saksframlegg side 9:
«Dagens situasjon som inngjerdet beiteområde har ikke redusert områdets viltverdi, da topografi og 
områdets beliggenhet i korridoren er uendret. Et massedeponi vil føre til at viltkorridorens økologiske 
funksjon vil bli forringet i anleggsperioden og fram til reetablering av trær er fullført. Endring av topografi vil
dessuten kunne virke negativt inn på korridorens funksjon i etterkant.»

Side 2:
«Store deler av området ble hogd vinteren 2014/2015 og tatt i bruk som beite. Før dette var området brukt 
til juletreproduksjon/skog. I henhold til skogbruksloven og bærekraftforskriften gjelder foryngelsesplikten alt
skogareal. Det vil si at skogeier skal legge til rette for foryngelse (plante skog) senest 3 år etter hogst.»

2. Naturmangfoldet i Bymarka er i fare på lang sikt
Som vi skrev innledningsvis er Leinstrandkorridoren er nå den siste velfungerende økologiske korridoren til 
Bymarka. Rådmannen understreker følgende:

1 Trondheimsregionen 20150316: http://fnf-nett.no/file=10974
Pressemelding/åpent brev Bygningsrådet 20161014: http://fnf-nett.no/file=13334
Alle uttalelser fra FNF: http://fnf-nett.no/7291.7289.Uttalelser.html
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Side 7
«Tiltaket vil føre til stor samlet belastning på viltkorridorens økologiske funksjon i området, jf 
naturmangfoldloven § 10. Dette gjelder både i anleggsperioden og i en lang periode etterpå hvor skogen og 
vegetasjon trenger å få etablert seg. Dette fører til at viltkorridoren befinner seg i en svært sårbar situasjon 
over lang tid, noe som vil kunne ha ringvirkninger på naturmangfoldet i Bymarka (isolering og tap av 
naturmangfold over tid).»

3. Det er nok deponier for minst 12-18 år framover uten Hestsjø-deponiet
Vi minner om den vedtatte IKAP-planen fra april 20152:
«Områdene som tilrås kan ta i mot rundt 30 mill. m3 rene masser. Dette dekker behovet for de kommende 
18 år til utbygging i og rundt Trondheim. Når områdene også skal brukes til vegutbygging dekkes behovet 
for 12-15 år. Hvis vi blir flinkere til å begrense behov for deponi, kan tidsperspektivet bli lengre.»

Fra Rådmannens saksframlegg side 8:
«Gisvål, Bjørka og Reppe søndre. Solberg og Røran og Bratsberg nord er ute på høring og offentlig ettersyn. 
Til sammen vil disse fem deponiområdene ha kapasitet til å ta imot 3 850 000 m³ masse. Solberg og Røran 
alene har mulighet til å ta imot 2 millioner m³ masse. I tillegg kommer alle de vedtatte byggesakene, 
deriblant Tiller nordre øst fra IKAP-utredningen. Av alle områdene som ble vurdert i IKAP er 8 i drift, 7 
godkjent enten gjennom regulering eller dispensasjon, og 12 er under planlegging gjennom regulering eller 
dispensasjon.»

Bakgrunn
Vi er opptatt av å bevare Leinstrandkorridoren, som er den siste velfungerende økologiske korridoren / 
viltkorridoren mellom hele Byneset og den øvrige naturen sør og øst for byen. Ett eller flere massedeponier 
i området i flere tiår framover vil medføre en sterk svekkelse av Leinstrandkorridorens funksjon. Lenger nord
ligger Leirelvkorridoren, men det kan diskuteres i hvilken grad den fungerer som økologisk korridor som 
følge av betydelig nedbygging, noe som medfører at det er desto viktigere å bevare Leinstrandkorridoren. 

Hogsten som har skjedd ved både Hestsjøen og Lerslia mener vi har liten eller ingen innvirkning på 
korridorens funksjon som økologisk korridor, men dette brukes likevel av tiltakshaverne som argument for å 
etablere massedeponier. Korridoren fungerer fremdeles godt som vandringsvei for vilt og andre organismer 
så lenge den har vekselvis åpent kulturlandskap ispedd noen skogholt for ly.

Området er også viktig som nærnaturområde for mange av de lokale beboerne. Hestsjøen er en populær 
badeplass og vil utsettes for støy, støv og anleggstrafikk, og markagrensen går langs Ringvålveien, slik at et 
deponi som benyttes i årevis vil påvirke markaopplevelsene negativt.

Også i denne runden er rådmannen svært klar på at massedeponiene må stoppes, bortsett fra en eventuell 
opprydding og liten oppfylling i det åpne steinbruddet mot Ringvålveien. Vurderingene om massedeponier i 
regionen gjennom IKAP ble gjort på faglig godt grunnlag, og vi er ikke imot alle massedeponier. Det er 
primært disse i Leinstrandkorridoren vi mener er spesielt alvorlige.

Erik Brenna
Fylkeskoordinator
FNF Sør-Trøndelag

2 http://trondheimsregionen.no/wp-content/uploads/2015/04/150417_vedtatt-
Massedeponi_Trondheimsregionen.pdf
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