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Ingress
Det søkes om forlengelse av vegen Gammelvollvegen. Vegen skal benyttes til landbruksformål.

Saksopplysninger
Jon Ingvar Bones søkte den 06.08.2015 om tillatelse til å forlenge vegen Gammelvollvegen. Den
eksisterende vegen går fra Høydalsvegen og østover mot Gammelvollen. Søknaden gjaldt
forlengelse av denne med en lunneplass/snuplass ved Vullen, Langvatnet. I søknaden var det
oppgitt 95% skogbruk og 5% seter/beite som interesser i vegen. Totalt dekningsområde for
vegen er 1200 daa, og av dette er 550 daa produktivt skogareal. Hogstmodent volum er oppgitt
til å være 2500m3.

Rådmannen var kjent med at det var en bolig tilhørende eiendommen ved vegens ende. Denne
var i matrikkelen oppført som fritidsbolig. Søkeren ble bedt om å utdype bruken av vegen, da det
i dette tilfellet var søkt om landbruksveg, og bruken av vegen da vil bli knytt opp imot
landbruksnæring.
Det ble den 18.02.2016 levert et skriv der det ble mer utdypende forklart hvilket behov som lå til
grunnlag for vegen. Det forklares her at den i hovedsak skal brukes til skogbruk, men at det vil
være behov for å føre tilsyn med dyr på beite ved seterbua. Videre er det et behov for å bruke bil
ved sanking av dyr om høsten.
Det ble den 07.04.2016 levert Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen. Søker mente
registreringen av bygget som fritidsbolig var feil, og at dette var en seterbu.
Det ble fattet vedtak i Delegert sak Næring, plan og miljø – nr.166/17 den 26.01.2017 der
søkeren får medhold. I vedtaket skriver rådmannen at det av kommunens byggesaksarkiv
fremkommer at bygget er tilknyttet landbruksnæringen på eiendommen. I en søknad om tillatelse
til påbygg i 2006 blir behandlingen benevnt skoghusvære/seterbu/utleiehytte
Ny søknad om landbruksveg ble levert 09.02.2017. Her er interessene i vegen 75% landbruk og
25% privat bruk av seterbu. Det søkes her om landbruksveg med avvik fra vegklasse. Vegen det
er behov for er en traktorveg der det kan kjøres personbil med henger til bruk ved frakt av utstyr,
samt slipp og sanking av husdyr.
Det er overvekt av landbruksinteresser i vegen, og kommunen behandler derfor saken etter
Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger, og ikke etter Plan- og
bygningsloven.

Søker driver aktivt landbruk med husdyrhold. Pr. 1.1.2017 hadde han 39 sauer, 17 ammekyr og
31 øvrige storfe. Dyrene beiter på innmark og i utmark på eiendommen og andre eiendommer
ved gården. Det slippes ca. 120-130 sau på beite om sommeren
Bones har fått innvilget støtte fra Innovasjon Norge til utbygging av driftsbygningen for flere
ammekyr. I forbindelse med dette har han nydyrket relativt mye areal på flere eiendommer.
Eiendommen er i en utviklingsfase i forhold til å utvide husdyrproduksjonen.
I vedtaket om godkjenningen av Gammelvollvegen ble det fra kommunens side stilt krav om at
vegen skal stenges med bom. Dette fordi vegen skulle brukes i landbruksnæring og fordi det ikke
var ønskelig at vegen skal benyttes av andre brukere.
Tiltaket er sendt på høring til Sametinget og Sør Trøndelag fylkeskommune for uttalelse
vedrørende fredete kulturminner. Ingen av høringspartene har registreringer som kommer i
konflikt med tiltaket, men begge minner om den generelle aktsomhets- og varslingsplikten i
Kulturminnelovens § 8.
I kommunens viltkart ligger tiltaket innenfor viltområde 13a; Helårs leveområde for elg og
storfugl. Vinterområde for rådyr. Spillplass for storfugl og orrfugl. Trekkrute for hjort over
kommunegrensen til Melhus.
Skog og landskaps Skogportal i Kilden, samt Artsdatabankens Artskart er kontrollert 21.02.2017.
Det er en MiS-figur (Miljøregistrering i skog) i det området vegen skal avsluttes. Denne
inneholder gammel granskog, og har forvaltning Gjennomhogst der det ifølge
behandlingsforslaget kan tillates gjennomhogst på ca. 30% av stående kubikkmasse

Bildet viser Mis figuren bestående av gammel skog.

Vurdering
Interessene i vegen er 75% skogbruk og landbruk. I kommuneplanens arealdel ligger tiltaket i
LNF Sone 1 og 2N. Tiltaket vurderes derfor å være i tråd med formålet i plan.
Søkeren slipper ca 120-130 sau på beite om sommeren. I tillegg slippes en del storfe på
utmarksbeite. Dette gjør at det vil være behov for tilsyn, og forenklede forhold rundt sanking av
dyr på høsten. Det er planlagt en utvidelse av gårdsdrifta med et økt antall dyr i årene som
kommer. Dette betyr at behovet for tilsyn blir enda større fremover. En veg frem til seterbua vil
derfor forenkle drifta på gården om sommeren.
Saken ble sendt på høring til Sametinget og Sør Trøndelag fylkeskommune 21.08.2017 for
uttalelse vedrørende fredete kulturminner. Ingen av høringspartene hadde merknader til tiltaket.
Selv om det har tatt lang tid å få brakt denne saken frem til et vedtak, ser rådmannen ingen grunn

til å sende saken på ny høring til de samme høringsparter. Svaret gitt på den første høringen blir
derfor lagt til grunn i dette vedtaket.
I skogbruksplanen er skogen i vegens nytteområde i H.kl. V. Det er i hovedsak bonitet G8 på
arealene. Det er også noe skog på østsiden av Langvatnet som tilhører eiendommen. Det er en
MiS-figur (Miljøregistrering i skog) i det området vegen skal avsluttes. Denne inneholder
gammel granskog, og har forvaltning Gjennomhogst der det ifølge behandlingsforslaget kan
tillates gjennomhogst på ca. 30% av stående kubikkmasse. Å bygge veg gjennom en slik
Miljøfigur er ifølge Allskog uproblematisk i henhold til PEFC Skogstandard. Rådmannen ser
derfor ikke at denne Miljøregistreringen ligger til hinder for vegbyggingen.
I kommunens viltkart ligger tiltaket innenfor viltområde 13a; Helårs leveområde for elg og
storfugl. Vinterområde for rådyr. Spillplass for storfugl og orrfugl. Trekkrute for hjort over
kommunegrensen til Melhus.
Dette er et stort viltområde som strekker seg fra Gaula og til østsiden av Langvatnet. Grense i
Nord er kommunegrensen mot Melhus. Slik rådmannen vurderer tiltaket, vil dette ikke ha store
negative konsekvenser for tiltaket. Ingen av hekke eller spillplassregistreringene i området ligger
nær vegen.
Vegen bygges inn i et område som ikke har veg idag. Dette gjør at en vil endre utfartspunktet for
besøkende i området. Forlengelsen av vegen vil ikke endre vilkåret om at vegen skal stenges
med bom, og det vil derfor være veldig begrenset trafikk på denne vegen. Dette gjør at
vegbyggingen ikke vil skape unødige forstyrrelser for dyreliv og friluftsliv i dette og
omkringliggende områder.

Vurderinger etter Naturmangfoldloven:
§8. Rådmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget som godt nok i denne saken.
§9. Føre var vil jfr. § 8 ikke være aktuelt i denne saken.
§10. Tiltaket vil ikke øke den samlede belastningen på økosystemet.
§11. Kostnadene ved miljøforringelse dekkes av tiltakshaver.
§12. Det forutsettes bruk av miljøforsvarlig driftsteknikk til tiltaket.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger gir Midtre Gauldal
kommune Jon Ingvar Bones tillatelse til å bygge en forlengelse av Gammelvollvegen ned til
Vullen som omsøkt.
Gammelvollvegen skal stenges med bom.
Før arbeidet igangsettes skal det leveres en byggeplan som skal godkjennes av kommunen.
Når prosjektet er ferdig, skal det gis melding om dette til kommunen slik at kommunen kan
kontrollere teknisk og miljømessig utførelse av anlegget.
Tillatelsen gjelder i tre år fra vedtaksdato. Hvis anlegget ikke er ferdigstilt innen denne frist,
faller

tillatelsen bort.

