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Pi radio NRK Pl hver sondagmorgensendesprogrammet'T.{aturens
interessant.Et temasom gar igien nesteni hver sendinger.giengroirrg.Utfordringener den
sammeover heleNorge. Endretdriftsmsnsteri landbruketmedredusertbeite fra husdyrsamt
vesentligmindreuttak av trevirke, fsret til at landskapetgror til og endres.Nesten
utelukkendeomtalesgjengroingensomnegativ- utsikt blir borte,biologisk mangfold
forandresog landskapetkan ft preg av forfall.
For turister og for alle som ferdeslangsvei, er gjengroingenen utfordring.
mindre utsikt, mindre opplevelse("man kjarcr i en gtonntunnef')
uoversiltelig i svingerhvis man mstermotgiendetrafikk
hjortevilt somkrysservei er vanskelig6 oppdagei tide - fare for vilpakjorsel
Men dennegiengroingen
har ogsi positivesider:Det er et potensialtil nye arbeidsplasser
og
rastofftil miljovennlig energi- BIOENERGI. Ved i byggeopp logistikk og videreforedling
pi skogsflistil brensel,kan landbruketbli en leverandsrav varmeog brenselsom er:
COz -noytreil,(klimavennlig)
kortreist
fornybar
Det er med andreord snakkom en "vinn-vinn" situasjon.
pipris
Utfordringenligger i 6 fh lsnnsomheti alle ledd.Bioenergimi bli konkurransedyktig
mot strsm og olje. Det er positivt at slike prosjektsettesi gang.Det er medpt h ske
kompetanseninnen skogbrukog setterfokus pi en viktig utfordring i samfirnnet.

Meldal 26.jawar2010
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Bakgrunn
StatensLandbruksforvaltningsendtei brev datert29. juli 2009 informasjontil
Fylkesmannembetene
om at SLF bevilgermidler til utsiktsryddinglangsvei. Dettevar en
konsekvens
av revidertnasjonalbudsjett
for 2009der det ble bevilget200 millioner kr til en
ekstraordinerinvesteringspakke
til landbruket.Av detteble 15millioner kr sattav til
utsiktsryddinglangsvei. Ssr-Trondelag
ble tildelt 1.200.000,kr av dissemidlene.
I brev fra Fylkesmannen
i Ssr-Trsndelagdatert18.august2009ble samtligekommuner
oppfordrettil 6 sskeom midler til utsiktsrydding.Ssknadsfristvar 7. september
2009.
Ansatteinnen landbruksforvaltningi kommtrnenehar lite tid til planleggingog iverksettingav
tiltak. KommuneneAgdenes,Orkdal,Skaun,Meldal og Rennebusamletsegom et felles
prosjekt.Orkla TrebrenselAS ble kontaktetav dissekommunene.Orkla Trebrenselskullepi
vegneav de fem kommunenegjennomforeet prosjekt:
sskeom midler
velgeut felt o! prioritere felt ut fra skonomiskramme
engasjereentreprenorerfor utfsrelseav skogrydding
kontrollere/ skriverapport
Orkla Trebrenselhaddei2006 og2A07ansvarfor prosjekt"Apent Landskap"i Orkdalog
Meldal.Da ble detryddet 16.330meterfordelt ph94 felt. Erfaringenefra dengangenvar
nyttige.
Samletfor de fem kommuneneble det sendtssknadom midler: 948.000,-kr. I brev fra
Fylkesmannen
datert10.september
2009ble prosjektetfor Agdenes,Orkdal,Skaun,Meldal
og Rennebutildelt 350.000,-kr. Detteble prosjektetsskonomiskeramme.

Planlegging
og arbeidsmetode
Nir fem kommunerhaddegitt sammen,var det en klar milsetting at midleneskulle fordeles
rimelig likt mellomkommunene.
Det var viktig fortestmulig 6 kommei gangmed skogrydding.Prosjektetskullevisetil fysisk
resultatog forbedring.For 6 velge ut felt der det var saerligbehov,ble det gjennomfort
befaringer.I alle kommunerble kommunaltansaffeog/ellerlokalkjenteinvitert med ut langs
veiene.Folgendeble vektlagtfor i registrerefelt:
(uoversiktlig)
trafikkfarlig svingerog veikryss
der skogenskjulerelementeri landskapetsomer hyggelig6 se,eksvann,elv, gardsbruk
viltoverganger(hjorteviltet brukermye fasteruter)
I tillegg ble arbeidsmengde
tatt medi vurderingen.De felteneder det var storeomrider med
storgammelskogble ikke prioritert.Det ideelleryddefelteter et smaltskogbeltesomskjuler
mye.Ved i setteinn kreftenepi spesieltutvalgtefelt oppnarman"mye utsikt pr kr". Det 6 se
vanner enpositiv opplevelsefor bilisterog for turister.Flereav ryddefelteneble plukketut
slik at man skulle ffi oyekontaktmed for eksempelOrkla, Sika, Laugenog
Trondheimsforden.
Videreble det lagt vekt pi i ryddeskogpi utsiktspunktfor 6 6pnemot et
vakkertkulturlandskap.
Til sammenble detkartlagtog plukketut 49 felt med serlig behovfor skogrydding.Disse
fordelte segslik pi kommunene
Antall felt med
Sum
ryddebehov lengde.m
Agdenes
Orkdal
Skaun
Meldal
Rennebu

4
12
l0
10
13

822
2.368
1.536
1.952
2.247

Totalt

49

8.925

PAalle felt ble det tatt fotografi for 6 dokumenteretetthetog utsikt fsr skogryddingen.
Registrerhgene
fra hvert enkeltfelt ble lagt inn egetskjema.
Etterdetteregistreringsarbeidet,
medaktuelle
ble det gjennomfortanbudsbefaringer
entreprenorer.
Entreprenorene
fikk frist til2l. oktober2009med6levereinn anbudfor
skogryddingpAfeltene.Ut fra anbudenesomkom inru ble det foretattprioriteringerover
hvilke felt somskulleryddesog hvilke felt sommitte vente.Samletarbeidsmengde
ble
tilpassetdenskonomiskerammenpi 350.000,-kr.
For entreprensriverksatteskogrydding,ble skogeiernepi alle de aktuellefeltenekontaktetog
informert.Det ble da klarertom skogeiergodkjentetiltaket,om hanselvsnsketvirket og
hvordanvirket skulle hindteres.
Alle felt ble merketi terrengetmed band.Rsdt bendble hengtopp for i markerestartpunkt
og avslutningpa feltet.Bl6tt bind ble hengtphtrm somskullespares.Det ble pi alle felt
gjort envurderingom det skullehoggessnauteller om det skullesettesingenenkeltetrer
(tynning).

Resultater
Samletfor de fem kommuneneble det ryddet utsikt pi 5.308 m langs vei. Dette fordeler seg
pfl 33 felt. Hvis en tar utgangspunkti gjennomsnittlig ryddebreddepi 3,5 meter blir samlet
areal 18,6dekar.
Sysselsettingseffektenav dette prosjektet er betydelig. Oppdragenemed rydding ble fordelt pi
seksentreprensrer.Medgfitt tid fordeler seg ca slik:
manuelt ryddearbeid
510 timer
- maskintimer
80 timer

planleggingsarbeid

220 ttmer

(inkl. adm.fra ALLSKOG)

Pi si godt somalle felteneble stubbenephfart Roundup(medblifarge) for 6 dempenye
skudd.
Karteneog bildenenedenforviserryddefeltenemedbeliggenhetog resultatetterrydding.
Utsiktsryddingi Agdenes
Felt nr
A-1
235m
ryddet

A-2
1 7 2m
ryddet
1s
' gkskare!
.-

rJ

A-3
er;ifin. 1 6 7

|
'hauqen

2 5 8m
ryddet

A-4
200m
ryddet

Bilde fsr

Bilde etter

Utsiktsrydding
iOrkdal
Felt nr

o-3
640m
ryddet

o-9
58m
ryddet

o-11
500m
ryddet

Bilde for

Bilde etter

Utsiktsrydding
iSkaun
Felt nr

Bilde etter

s-10
279m
ryddet

s-8
50m
i ryddet

s-3
Mangler "far-bilde"

49m
ryddet

Utsiktsrydding
iMeldal
Felt nr

-2

Bilde etter

Ryddingav viltovergangeri Meldal

Bilde fsr

Felt nr

Bilde etter

Elvadalsbakken
Ryddet
127m

Ringen 1 0 1m

A

Ryddet
20m

Motun
Ryddet
1 5 3m

Dettefeltet ved Motun er envidereforing av skogrydding
tidligere i 2009. Med offintlige midler hadde viltmyndigheten
i Meldal satt i gang skogrydding pd en utsatt viltovergang her.
Feltet ble utvidet med skogrydding videre sorover 153 meter
med pr osj ekt Utsiktsrydding.
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Utsiktsrydding
i Rennebu Liabakkan
Felt nr
R-6

85m
ryddet
isglla
&

-''-:->-.1
"'{ ru\

R-7
166m
ryddet

R-4
120m
ryddet

a

1 5 0m
Ryddet

R-l
95m
ryddet

Bilde fsr

Utsiktsrydding
iRennebu - Eibakkan
Bilde fsr

Felt nr

-10
120m
ryddet

R- 12
80m
ryddet
BerkBt<,'
-r---i
)dard

/

/S(amfeL

R - 13

3r'i

1 6 0m
ryddet

R- 11
50m
ryddet

Alle dissefeltene langs Rv 700 opp mot Berknk ble ryddet w Skogktmpaniet. Denne
entreprenoren haddefdtt oppdragfor Mesta fr rydde sikt langs veien tilpasset lwavene til Statens
Vegvesen.Ndr Skogkompaniet likevel var pd stedet med maskiner og mannsknp var det rasjonelt
at de ogsdforetok utsihsrydding pd spesielt utvalgte felt. Man sparte da kostnader medflytting og
oppstart.
Sfutgkompaniethadde altsd hosten2009 oppdragfra to oppdragsgiverepd i sammeomrdde Dette
synessamfunnsmessigfornuftig og besparende.Dette er eksempelpd heldig koordinering og godt
samarbeid.

t1

Virkesh6ndtering
Mfllet er at alt virke fra skogryddinglangsvei skal fiernesog nyttegiores.Detteer en stor
eller
utfordring. Det er nemlig megetf[ stsrre(tilnrermetingen)forbrenningsanlegg
pi
Fuktigheten
flisen
er
i
mot
skogflis.
Markedet
mangler!
flisfiningsanleggsomtar
avgiorende.De fyringsanleggenesomeksisterer- for eksempelTrondheimEnergi
foretrekkerterrrflis (25 - 30yA. Virket somdrives frem ved skogryddingmi leggesopp til
naturtorking.I giennomsnitter det vanskeligi kommeunder35 - 40 % fuktighet.
Videre er det en skonomiskutfordring. Skogryddinglangsvei er krevendeog kostbart.
Sqesielter sikkerhetstiltakog trafikkdirigering fordyrende.Hvis betalingenfor flis (kr pr. los
m') skal dekkedriftskostnader,blir prisenvesentlighoyereenn det dagensfliskjopereer villig
til6 betale.
Pi enkeltefb felt ble virket liggendei terrenget.Det ble gjort ut fra en samletvurderingmed
vekt p6:
trafikkfare
bratt og krevendeterreng
smitt og lite verdifullt virke
lite synlig fra vei
Virkeshindteringenvariertefra felt til felt og innen felt. Samletfor heleprosjekletvar
virkeshdndteringen
slik - anslagprosentav alle feltene:
20 % -virket ble liggendepi bakken
5 % - skogeiersnsketvirke somved (enkeltestederbidro skogeiermed egeninnsats)
55 % - virket ble kjot sarnmenog lagt i luirner somheltre for naturtorkingog fremtidig
flisproduksjon- bioenergi(forhipentligvis)
20 % - virket kjort sammenog lagt i deponifor at det ikke skal vere skjemmende

T2

Regnskap
Alle tall er eks mva.
Meldal kommune forskuddterte mva. slik at bevilgning og alle utgifter ble beregnet som et
grunnbelap * mva.

Utgifter til skogrydding
Agdenes
Orkdal
Skaun
Meldal
Rennebu

18000,00
55 500,00
60 200,00
44 500,00
64274,00

Sum fysisk arbeid - entreprenorer

242 470,00

Planlegging og etterarbeid
520,00 kr pr. time
181,75timer
11 500,00Roundupog $oring

106010,00

Sum

348 480,00

Tre styremsteri Orkla Trebrensel
med planleggingav utsiktsrydding
(2219-09,3/ 12-09,1611-10)
506.67 honorar

1 520,00

350 000,00

Totalt

13

Sluttkommentarer
1. For den somutfsrer skogryddingener det vesentligmer motiverendeiltapi seg
oppdragdersomvirket kan nyttegisressombrensel.Nir avsetringenpi virket
tilnarmet manglerhelt og virket mi leggesi deponireduseresfslelsenav 6 giore noe
nyttig. Det mi investeresi firringsanleggsomkan ta i mot flis. Fyringsanleggene
mi
ikke baseresegpi kun tsrr flis. Videre mi skonomienbedresslik at flispris kan sei
samsvarmed driftsutgifter.
2. Det er flere aktsrersomhar sattfokus pi siktryddinglangsvei - Statensvegvesen,
Offentlig Landbruksforvalting,kommuner,Vilfrrnyndigheter,turistreringen medmer.
Alle dissehar fra tid til annenmidler til radighetog setteri ganghver sine
(dfulig helhet)i
ryddeprosjekt.Det fsre til mye administrasjonog lite sammenheng
skogryddingen.Det vil vere stor gevinstom all sikuydding langsvei ble koordinert.
3. I Norge stir de*private grunneierrettensterkt.Eiendomsstnrkturen
er oppdeltmed
mangesmaleteiger.Ndr skogryddingskal gjennomfores,mi tillatelse fra alle
grunneiereinnhentes.Det kan v&re en tung og tidkrevendeprosess,for eksempelved
uoppgiortedsdsbo.Videre erfartevi i ProsjektUtsiktsryddingat enkeltegrunneieresa
"nei'til sikfydding ut fra privat snske.Dettetil toss for at arbeidetville bli giort
gratis for skogeierenog han fikk beholdevirket selv.
Det ville v&re en stor gevinstom myndigheterpi nasjonaltnivi innferte regler slik at
sikfydding langsvei til allmennhetensbeste,kunnegiennomforesuavhengigav
eiendomsgrenser.
Skogeierskal fti beholdevirket etteregetsnskeog skal ild<ebelastes
skonomisk.
4. Utfordringenemed giengroingmi man forventevil oke i fremtiden.De feltenesomn&
er ryddet er bareen liten begynnelse.Potensialethar storedimensjoner.For at
innsatsenskal gi varig effekt, er det viktig at man ni leggeropp til en strategimed
oppfulgingav de feltenesomer ryddet.Hvordanserfelteneut i fremtiden,f. eksom
pi de flesG feltene,mi man
fem 6r? Selv om det ble giennomfortstubbebehandling
forventeat det skyteropp nye skudd- vegetasjonenvil etableresegpi nytt. Denne
gjenvekstenmi holdesnede.Det er billigere i holde nedelavt [<ratt,enn 6 awirke stor
skog.Det er naturlig at offentlige veimyndigheterfEr ansvarfor denneoppfolgingen
av ryddetefelt.

