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Green Advisor to four National Olympic Committees

Malvik kommune, plankontoret
Planavdelingen
postmottak@malvik.kommune.no

Att:

Anne Guri Ratvik

Deres ref.:
Rullering KPA

Vår ref.:
KHN

Sted/dato:
Trondheim, 13.09.2018

Leangentravets Eiendom AS
Trondheim Travarena, Bjørnstad Malvik

Innspill (II) til KPA - etablering av travbane i Malvik

I forbindelse med behandlingen av KPA for Malvik kommune så er det kommet en rekke påstander og betraktninger i
lokal media.
Vi i travet som forslagsstillere finner det riktig å komme med presiseringer på hva som er fakta i saken.
1.

Travet har kun bedt om å få igangsette regulering av travarena, jfr vedlagte innspill som ble sendt inn til
plankontoret 18.01.2018.
Dette fremkommer helt klart i tekstutdrag på side 2:

Vi registrerer at «mange mener mye» om ytterligere etableringer i travanlegget/i tillegg til travanlegget..
Det presiseres at Travet kun ber om å få regulere et travanlegg – kun med funksjoner som naturlig tilhører et
trenings- og konkurranseanlegg for trav. Det store arealbehovet er det banen som utgjør, mens bygningsmasse er
relativt beskjeden.
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Det kommer også frem meninger om at travet spekulerer i eiendomsverdi.
Dette avvises på det sterkeste! Leangen Travbane ble etablert i 1931. Nå jobber travet med å finne en ny lokalisering
som kan bringe travsporten i Midt-Norge videre – for å løfte rekruttering og for å øke interessen rundt sporten.
Vi jobber for å bygge den beste og raskeste banen i Norge for å trekke de beste utøverne til arenaen – og dermed øke
interessen og satsningen/rekrutteringen lokalt.
Travet ønsker at det kan være minimum like lang sikt for banen i Malvik. Følgelig har travet samme interesse som
bondelaget – at det ikke skal tillates etablert annen næring i området ved banen. Travet ønsker å unngå «innbygging»
slik det ble på Leangen!
Pr nå foreligger avtale med grunneier for selve racinganlegget. Denne avtalen omfatter i alt 150 mål stor eiendom.
Til opplysning så utgjør eiendommen som selges på Leangen 120 mål.
Videre har travet avtale med grunneier om lokalisering av erstatningsjord for dyrket mark.
Man har i tillegg jobbet med å prøve å plassere trenerstaller. I den forbindelse så har det vært ført samtaler med flere
grunneiere i nærheten, blant annet med grunneier for eiendommen 24/3 (Wik) med bakgrunn i at et trenerstaller for
trav kan etableres der det er rester av bilopphuggeri i dag.
Travet ber kun om å få regulere:
Konkurransearena med tilhørende fasiliteter (ren erstatning for Leangen i dag)
Område for erstatningsjord – ca 80 mål
Plassering av trenerstaller, forutsetningen fra travet er at det ikke skjer på dyrket mark
For å kunne nå i mål med område for trenerstallene så har det vært interessenter som ønsker å selge hele
eiendommer. Fra travets side så skal man til slutt kun stå igjen som eiere av selve konkurransearenaen og
trenerstallene. Øvrige arealer skal være LNF-formål!
Vi understreker at Leangentravets Eiendom har et ideelt formål hvor midler kun kan gå til å fremme travsporten. For
mere opplysninger så henviser vi til selve innspillet.

2.

Vern av dyrket mark
Travet har engasjert Nibio som har den fremste fagekspertisen i Norge for å bistå med løsninger for flytting av dyrket
mark.
Intensjonen er at man skal ha like stort areal og oppnå like bra avling på den nye lokaliseringen innen relativt kort tid.
Travet er en del av landbruket og mener at dette er vern av matjord.
Dersom anlegget blir godkjent i KPA for Malvik så vil ikke travet ha behov for å ta noe av matjorda som er godkjent
for nedbygging gjennom vedtatt ny KPA for Orkdal kommune i 2014.
Nært Orkdal Tråvpark er det godkjent å bygge ned inntil 85 mål dyrket mark for travformål. For ordens skyld legger vi
ved Fylkesmannens uttalelse fra den gangen til informasjon.
Anlegget vi søker om er det sentrale regionale anlegget for Midt-Norge, dvs Trøndelag, Møre og Romsdal. Følgelig må
etableringen betraktes regionalt i tillegg til den lokale vurderingen innenfor Malvik kommune.
Beliggenheten i Malvik er uten tvil den lokaliseringen som virkelig kan løfte midt-norsk travsport i fremtiden!
Forslaget til plassering av travanlegget i Malvik gir da ikke tap av matjord lokalt i Malvik, og travet bekrefter at det
ikke er behov for å bygge ned de 85 målene som er tillatt i Orkdal dersom ny regional travbane tas inn i KPA for
Malvik som foreslått.

3.

Synergier med lokal idrett.
Travet har spilt inn at det eksempelvis kan etableres fotballbaner på indre bane og evt idrettshall ved anlegget. Det
presiseres at det tilbys kostnadsfri tomt og i tillegg så legger Nye veier opp fyllmasser som grunnlag for baner og hall
kostnadsfritt. I tillegg kan parkeringsplasser og kafe/garderober benyttes.
Dette kan klarlegges i en nærmere avtale før godkjenning av reguleringsplan slik at Malvik kommune ikke løper noen
risiko i denne sammenheng.
Videre så er det mulig å benytte parkeringen til utfart for turer i marka både sommer og vinter.
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4.

Travet tilfører Malvik verdier.
-

Travet selv utvikler ponnisatsning for å rekruttere nye trenere, kusker og interesse for sporten generelt. Det er et
tilbud som kommer barn og unge i nærområdet til gode.
I tillegg vurderes det å etablere «Travets SFO» for å kunne gi alternative tilbud til det tradisjonelle SFO-tilbudet i
kommunene. Prøver på dette har fått positive tilbakemeldinger.
Det er mye hest på gårdene i nærområdet, og de kan benytte seg av fasilitetene.
Det kommer nye arbeidsplasser på konkurranseanlegget og ved trenerstallene.
Travet er stor kunde av landbruksvarer.

Vi i travet håper at administrasjonen og politikerne i Malvik kommune ser at ønsket plassering er helt avgjørende for å
kunne utvikle travsporten i Midt-Norge. Travet mener at de har samme interesse som landbruket å beskytte området mot
øvrige etableringer og at jordvern blir godt ivaretatt i det forslaget som er sendt inn – og at dette er en forpliktelse for
travet i den etterfølgende reguleringsplanen for anlegget.
For evt spørsmål så kan undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen
Leangentravets Eiendom AS

Midt-Norge Travforbund

______________________________________
Per Tronstad, styrets leder

_____________________________________
Asbjørn Opdal, styrets leder

VEDLEGG
Innspill til KPA 18.01.2018
Fylkesmannens uttalelse 29.08.2014 i forbindelse med rullering av KPA i Orkdal
Presentasjon fra folkemøte i Malvik 23.05.2018.
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Malvik kommune
Åpnet brev til politikerne i kommunestyret

Deresref.:
RulleringKDP

Vårref.:
PT/AO

Sted/dato:
Trondheim,04.06.2018

Leangentravet
s EiendomAS
TrondheimTravarena,BjørnstadMalvik

Opplysningervedr innspill til KPA- etableringav travbanei Malvik

I forbindelsemedbehandlingenavKPAfor Malvikkommunesåer det kommeten rekkepåstanderog betraktningeri
lokalmedia.
Vi i travet somforslagsstillerefinner det riktig å kommemed presiseringerpå hvasomer fakta i saken.
1. Travethar kun bedt om å få igangsettereguleringav travarena,jfr vedlagteinnspillsomble sendtinn til
plankontoret18.01.2018.
Dettefremkommerhelt klart i tekstutdragpå side2:

Vi registrererat «mangemenermye»om ytterligereetableringeri travanlegget/itilleggtil travanlegget..
Det presiseresat Travetkun ber om å få regulereet travanlegg– kun med funksjonersomnaturlig tilhører et
trenings- ogkonkurranseanlegg
for trav. Det storearealbehoveter det banensomutgjør,mensbygningsmasse
er
relativt beskjeden.
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Detkommerogsåfrem meningerom at travet spekulereri eiendomsverdi.
Detteavvisespå det sterkeste!LeangenTravbaneble etablert i 1931.Nåjobber travet med å finne en ny lokalisering
somkanbringetravsporteni Midt-Norgevidere– for å løfte rekrutteringog for å økeinteressenrundt sporten.
Vi jobber for å byggeden besteog raskestebaneni Norgefor å trekkede besteutøverne til arenaen– og dermedøke
interessenog satsningenlokalt.
Travetønskerat det kanværeminimumlike langsikt for baneni Malvik.Følgelighar travet sammeinteressesom
bondelaget– at det ikkeskaltillates etablert annennæringi områdetvedbanen.Travetønskerå unngå«innbygging»
slikdet ble på Leangen!
Prnå foreliggeravtalemedgrunneierfor selveracinganlegget.Denneavtalenomfatter i alt 150mål stor eiendom.
Tilopplysningsåutgjør eiendommensomselgespå Leangen120mål.
Viderehar travet avtalemed grunneierom lokaliseringaverstatningsjordfor dyrket mark.
Man har i tilleggjobbet medå prøveå plasseretrenerstaller.I den forbindelsesåhar det vært ført samtalermedflere
grunneierei nærheten,blant annetmedgrunneierfor eiendommen24/3 (Wik)medbakgrunni at et trenerstallerfor
trav kanetableresder det er resteravbilopphuggerii dag.
Travetber kun om å få regulere:
- Konkurransearena
medtilhørendefasiliteter (ren erstatningfor Leangeni dag)
- Områdefor erstatningsjord– ca80 mål
- Plasseringavtrenerstaller,forutsetningenfra travet er at det ikkeskjerpå dyrket mark
Forå kunnenå i mål medområdefor trenerstallenesåhar det vært interessenter somønskerå selgehele
eiendommer.Fratravetssidesåskalmantil slutt kun ståigjensomeiereavselvekonkurransearenaen
og
trenerstallene.ØvrigearealerskalværeLNF-formål!
Vi understrekerat LeangentravetsEiendomhar et ideelt formål hvor midler kun kangåtil å fremmetravsporten.For
mereopplysningersåhenviservi til selveinnspillet.

2. Vernav dyrket mark
Travethar engasjertNibiosomhar den fremstefagekspertiseni Norgefor å biståmedløsningerfor flytting avdyrket
mark.
Intensjonener at manskalha like stort arealog oppnålike bra avlingpå den nyelokaliseringeninnenrelativt kort tid.
Traveter en del avlandbruketog menerat dette er vernav matjord.
Dersomanleggetblir godkjenti KPAfor Malviksåvil ikketravet ha behovfor å ta noe av matjordasomer godkjent
for nedbygginggjennomKPAfor Orkdalkommunei 2014.
Nært OrkdalTråvparker det godkjentå byggened inntil 85 mål dyrket markfor travformål.Forordensskyldleggervi
vedFylkesmannens
uttalelsefra den gangentil informasjon.
Anleggetvi søker om er det sentraleregionaleanleggetfor Midt-Norge,dvsTrøndelag,Møre og Romsdal.Følgeligmå
etableringenbetraktesregionalti tilleggtil den lokalevurderingeninnenfor Malvikkommune.
Beliggenheteni Malviker uten tvil den lokaliseringensomvirkeligkanløfte midt-norsktravsporti fremtiden!

3. Synergiermed lokal idrett.
Travethar spilt inn at det eksempelviskanetableresfotballbanerpå indre baneog evt idrettshallvedanlegget.Det
presiseresat det tilbyskostnadsfritomt og i tilleggsåleggerNyeveieropp fyllmassersomgrunnlagfor banerog hall
kostnadsfritt.I tilleggkanparkeringsplasser
og kafe/garderoberbenyttes.
Dettekanklarleggesi en nærmereavtalefør godkjenningavreguleringsplanslikat Malvikkommuneikkeløpernoen
risikoi dennesammenheng.
Videresåer det muligå benytte parkeringentil utfart for turer i markabådesommerog vinter.
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4. Travettilfører Malvik verdier.
-

Travetselvutvikler ponnisatsningfor å rekruttere nyetrenere,kuskerog interessefor sporten generelt.Det er et
tilbud somkommerbarn og ungei nærområdettil gode.
I tilleggvurderesdet å etablere«TravetsSFO»for å kunnegi alternativetilbud til det tradisjonelleSFO-tilbudet i
kommunene.Prøverpå dette har fått positivetilbakemeldinger.
Deter mye hestpå gårdenei nærområdet,og de kanbenytte segavfasilitetene.
Detkommernyearbeidsplasserpå konkurranseanlegget
og vedtrenerstallene.
Traveter stor kundeavlandbruksvarer.

Vi i travet håperat politikerneserat ønsketplasseringer helt avgjørendefor å kunneutvikle travsporteni Midt-Norge.
Travetmenerat de har sammeinteressesomlandbruketå beskytteområdetmot øvrigeetableringerogat jordvernblir
godt ivaretatt i det forslagetsomer sendtinn – og at dette er en forpliktelsefor travet i den etterfølgende
reguleringsplanenfor anlegget.
Forevt spørsmålsåkanundertegnedekontaktes.

Med vennlighilsen
LeangentravetsEiendomAS

__________________________________
Per Tronstad,styretsleder

Midt-NorgeTravforbund

__________________________________
AsbjørnOpdal,styretsleder

VEDLEGG
- Innspilltil KPA18.01.2018
- Fylkesmannens
uttalelse29.08.2014i forbindelsemed rulleringavKPAi Orkdal
- Presentasjonfra folkemøtei Malvik23.05.2018.
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VEDLEGG 1 [side 1 av 5] – Innspill til KPA 18.01.2018
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VEDLEGG 1 [side 2 av 5] – Innspill til KPA 18.01.2018
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VEDLEGG 1 [side 3 av 5] – Innspill til KPA 18.01.2018
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VEDLEGG 1 [side 4 av 5] – Innspill til KPA 18.01.2018
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VEDLEGG 1 [side 4 av 5] – Innspill til KPA 18.01.2018
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VEDLEGG 2 [side 1 av 2] – Fylkesmannens uttalelse vedr travformål i rullering KPA for Orkdal kommune
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VEDLEGG 2 [side 2 av 2] – Fylkesmannens uttalelse vedr travformål i rullering KPA for Orkdal kommune
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Nye Trondheim Travarena - Malvik
Innspill til kommuneplanens arealdel for Malvik kommune

Nytt Travanlegg for Midt-Norge

Informasjonsmøte 23.05.2018
1

Nye Trondheim Travarena - Malvik

Møteplan
• Velkommen ved Asbjørn Opdal og presentasjon av møteleder Marvin Wiseth.
• Presentasjon av innspillet om mulig etablering av Nytt hovedanlegg for trav i
Midt-Norge ved Kjell Håvard Nilsen, ÅF Advansia
• Presentasjon av travsporten i Midt-Norge ved Asbjørn Opdal, leder av
Midt-Norge Travforbund.
• Paneldebatt
Asbjørn Opdal (leder av MNTF), Kari Åker (leder av bondelaget i Sør-Trøndelag),
Jostein Engan (Malvik Travlag), Knut Weum (leder av DNT), Knut Selberg
(Selberg Arkitekter)
• Spørsmål fra salen.

2

Nye Trondheim Travarena - Malvik

Presentasjon Trondheim Travarena
Innspill til kommuneplanens arealdel
Informasjonsmøte 23.05.2018
3

Nye Trondheim Travarena - Malvik

Innspillet er:

4

Nye Trondheim Travarena - Malvik

Kort introduksjon
• Reguleringsformål: TRAVANLEGG
• Anlegget er det sentrale konkurranseanlegget for Midt-Norge
(Trøndelag + Møre og Romsdal).

• Hensikten er å utvikle travsporten i Midt-Norge.
• Midt-Norge Travforbund (MNTF) er den idrettslige organisasjonen.
• Leangentravets Eiendom AS er et idéelt selskap som ikke kan ta utbytte,
penger skal gå til travsport.
• Formell selger av Leangen
• Og formell eier av ny travbane

• Eies 100% av MNTF.

5

Nye Trondheim Travarena - Malvik

Travet har valgt Malvik
Nært ny E6 Øst - Nært 228.000 innbyggere!

Stjørdal

24.000

Ny E6 Øst

Trondheim:

190.000

Malvik,
Leistad

Malvik:

14.000

Etter lang og intens diskusjon i
travmiljøet, falt valget på Malvik!

Melhus
Orkdal

Ekstraordinær Generalforsamling i MidtNorge Travforbund ble avholdt
24.09.2017.
Klæbu

Malvik ble vedtatt med mer enn 50% av
stemmene blant de 4 alternativene
6

Nye Trondheim Travarena - Malvik

Hvorfor flytte fra
Leangen?
•
•
•
•

<1.000 m

•
•

Baneprofilen er for gammel
(Leangen ble etablert i 1931)
Svingradius må økes fra 60 m til 80 m
Banebredde må økes
Moderne bane «sprenger» rammene på
Leangen
I tillegg ønske om treningsmuligheter
nært bane
Beslutning om salg vedtatt i 11.10.2013

7

Nye Trondheim Travarena - Malvik

Valg av lokalisering av ny
travarena for Trondheim har
vært lang og intens…..

Malvik

Først når Malvik ble flyttet
frem til E6 løsnet det!

Melhus
Orkdal

Klæbu

Litt om behovene:
- Ca 150 mål flatt terreng
- Anlegg som er synlig og
lett å nå
- Trekke publikum til banen
- Nært Trondheim
- Samtidig «landlig»
- Fremtidsrettet anlegg for
rekruttering til sport og
publikum
8

Nye Trondheim Travarena - Malvik
Ny travarena for Trondheim, ikke enkelt å finne….
NB! Ikke helt sammenlignbare kart mhp målestokk

Orkdal

Alt av tilleggsareal er
dyrket mark i dag, avklart
i KPA Orkdal
(«Fersk på rullering)
Mulig å gå på
reguleringsplan

Melhus

Alt av tilleggsareal er
dyrket mark i dag, ikke
avklart i KPA Melhus.
(«Fersk» på rullering)

Klæbu

Skog og delvis myr.
«mange mener mye» om å
nedbygge myr….
Mulig å gå på
reguleringsplan.

Malvik

Delvis på dyrket mark i
dag (80 mål), innmeldt
til rullering av KPA i
Malvik).
Ved godkjenning i KPA
igangsettes regulering
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Nye Trondheim Travarena - Malvik

Det foreligger avtale med en grunneier for 150 mål

10

Nye Trondheim Travarena - Malvik

Oversikt fra vest
NB! Dette er prinsippskisser

Dagens situasjon

Skisse til løsning av selve travarenaen

Innløst av Statens
vegvesen

11

Nye Trondheim Travarena - Malvik

Oversikt fra øst
NB! Dette er prinsippskisser

Dagens situasjon

Skisse til løsning av selve travarenaen

Skal
beholdes

12

Nye Trondheim Travarena - Malvik

Illustrasjon av
travarenaen

Vurderes
byttet mot
hverandre,
evt vris
banen

NB! Dette er prinsippskisser

Skal
beholdes
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Nye Trondheim Travarena - Malvik

Travbane og kvikkleire

14

Nye Trondheim Travarena - Malvik

Travbane og dyrket mark
Travet har foreslått å
erstatte dyrket mark 1:1.

Nibio har utarbeidet rapport
som beskriver de
utredninger som må gjøres i
konkret reguleringsplan
dersom travbanen blir
godkjent som formål i KPA.
Nibio vil ta jordprøver og
avlingsprøver av
eksisterende samt analysere
og beskrive riktig
oppbygging
erstatningsarealer.
Norsk institutt for bioøkonomi er et
norsk, statlig, landbruksfaglig
forskningsinstitutt som ble opprettet 1.
juli 2015. NIBIO er en sammenslåing av
Bioforsk, Norsk institutt for skog og
landskap og Norsk institutt for
landbruksøkonomisk forskning.

Videre vil de kvalitetssikre
gjennomføring av foreta
årlige målinger i etterkant
av etableringen.
15

<-Travbanen

Nye Trondheim Travarena – Malvik

Tilgjengelige områder for nydyrkning
Sør for planlagt travarena er det store områder tilgjengelig
for nydyrkning.

Ca 560 da
tilgjengelig for
nydyrking

Ca 260 da

Travet har
signert avtale
med Knut Martin
Selli om areal for
reetablering av
dyrket mark

• Erstatningsareal for dyrket mark hvor travarenaen planlegges
bygd utgjør ca 80 da
• Travet har signert avtale med Knut Martin Selli for reetablering av dyrket mark
• Nye Veier bygger ned ca 170 da når utvidelsen av E6
gjennomføres (hele strekket Ranheim – Værnes)
Store deler av dette kan reetableres i området sør for
travarenaen.
• Det er mulig å forsterke og utvide dyrket mark i området

Ca 300 da
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Nye Trondheim Travarena – Malvik

Plassering av trenerstaller
Trenerstaller søkes plassert på et område som ikke er
dyrket mark i dag.

Stallene bygges som separate mindre bygg á 400 m2 med plass til
20 stallbokser i hvert bygg.
Det er antatt maks 8 stallbygg – dvs maksimal spredt bebyggelse
på 3.200m2.
I tillegg kommer luftegårder.
Normalt i dag så er tilsvarende staller etablert i tidligere
driftsbygninger på gårder med luftegårder på beiter/dyrket mark.
Prinsipp for
plassering:

- Enten direkte
inntil arenaen
- Eller lengre sør
- Etableres der
det ikke er
dyrket mark fra
før.
Pr i dag foreligger
ingen avtaler med
grunneiere.

Trenerstaller trenger ikke å være lokalisert som nærmeste nabo til
travarenaen – det kan etableres eget transportstrekke ved siden av
lokalveien sør for travarenaen for å kjøre hest mellom lokalitetene.
Utbygging av trenerstaller skjer i trinn. Forutsetningen fra DNT er
bærekraft inn i fremtiden – dvs nok tegning av leieavtaler med
inntekter som dekker driftskostnader - før oppstart for bygging av
hvert bygg.
Første byggetrinn må minimum være på 4 stallbygg (kapasitet 80
hester)
17

Nye Trondheim Travarena - Malvik
Travanlegget kan bidra til
å sikre LNF-området sør
for E6 på lang sikt
Travarenaen kan fungere som en
barriere i forhold til press på
etableringer i området.
Egen uttalelse fra Knut Selberg er
levert med innspillet til KPA i
Malvik kommune.
Knut Selberg
Byplanlegger
Professor Emeritus NTNU
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Nye Trondheim Travarena - Malvik

Trykk på nye etableringer/utvikling ved de 4
kryssene langs E6

Vikhammer/Vikhammeråsen har størst andel av innbyggerne i Malvik

19

Nye Trondheim Travarena - Malvik

Intensjonsavtale Nye Veier og Leangtravets Eiendom
17.10.2017
Store synergieffekter/muligheter
Utbygging E6 øst Ranheim – Værnes og
Etablering ny travarena Østre Bjørnstad i
Malvik kommune
- Sparte prosjektkostnader for E6utbyggingen
- Redusert CO2-avtrykk grunnet korte
avstander på tunellmasser
- Reetablering av nedbygd dyrket mark
som følge av E6-utvidelsen
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Vedtatt plan E6
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Nye Trondheim Travarena - Malvik
Muligheter som flerbruksanlegg for
idrett og fritid
Travets egen satsning

• Travet satser på ponniakademi for å rekruttere
barn og ungdom til travsporten.
• Travets SFO er under utredning
Samvirke med idrett:
• Muligheter for å etablere flere kunstgressbaner på
indre bane.
• Mulig å lokalisere flerbrukshall ved anlegget
Grunnkostnader spares både til oppbygging av
bane og hall samt at parkeringsanlegg og
garderober etableres av travet.
Tilgang på travkaféen med tribuner.
Utfordring på parkeringskapasitet er kun under travløp som er
maks 1 gang pr uke kun på ettermiddag/kveld.
(Lørdagskjøringer V75 i stedet for vanlig kveldskjøring
ca 5 ganger pr år)
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Mulig
samlokalisering
med annen idrett

Evt flytte

Plass til 3 eller 4
fotballbaner (11’er)
3 fotballbaner 11’er
68 x 105 m

Plass til flerbrukshall

Flerbruks
hall
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Travbanen som parkering
for ski og turgåere
Flombelyst løype
adskilt for ski/fottur
og for hest
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Innspillet til rullering av KPA
Innspillet ble sendt inn 18.01.2018, hovedinnhold:
• Illustrasjonsmateriale (deler vist i denne presentasjon)
• Uttalelse fra Nibio vedr. prinsipper for utredning av reetablering av dyrket
mark.
• Uttalelse fra NGI vedr prinsipper for utredning av bæreevne/stabilitet
samt rapport fra grunnundersøkelser for utvidelsen av E6.
• Uttalelse fra Selberg vedr travarena som barriere for press for fremtidige
etableringer sør før Leistadkrysset.
• Uttalelse fra Nye Veier vedr synergier/samfunnsfordeler.
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Behandling av KPA
• Rådmannen har levert sitt saksfremlegg.
• KPA er behandlet første gang i ARESAM.
• KPA skal behandles første gang i kommunestyret 28. mai.
• KPA skal legges ut til offentlig ettersyn og høring, 6 ukers frist.
• Innspill fra organisasjoner, berørte
• Innspill, evt varsel om mulige innsigelser fra andre myndigheter (Statens vegvesen,
Fylkesmannen, Trøndelag Fylke)

• Sluttbehandling
• Evt forhandlinger dersom varsel om mulige innsigelser
• Justering av KPA med vedlegg

• Saksfremlegg
• Behandling i ARESAM
• Sluttvedtak i kommunestyret
• Vedtak er endelig dersom evt varsler om mulige innsigelser er avklart.
• Evt innsigelser ikke avklart = forhandlinger med Fylkesmannen, evt departement.
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Rådmannens innstilling
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Travanleggets fremdrift
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Travsporten har valgt lokalisering av travbane i
Midt Norge i Malvik for fremtiden.

Ny Travarena – Malvik

Hvem er Midt-Norge Travforbund
Nært ny E6 Øst - Nært 228.000 innbyggere!

• Frivillig Organisasjon
• 2225 Medlemmer
• 440 lisensierte trenere , hvorav de aller fleste
er amatører.
• Rundt 100 lisensierte kusker (ca 70%
amatører)
• 840 Registrerte løpshester
• Rundt 1500 inkludert avlshester.
• 27 lokalbaner og 1 totalisatorbane

Ny Travarena – Malvik – fra landbruket

Barne og Ungdomstilbud
Nært ny E6 Øst - Nært 228.000 innbyggere!

•
•
•
•

Ponnitrav
SFO med hest
Ungdomsgruppe
Travskole

•
•
•
•

Arena for læring og lederskap
Nærhet og samhandling med dyr
Kan hjelpe mot sykdom og stress
Mestring og bedret selvbilde
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Utdanningstilbud
Nært ny E6 Øst - Nært 228.000 innbyggere!
• Landbruksskolene på Skjetlein, Mære, Øya og Val tilbyr
hestefag, trav er en vei til fagbrev for disse linjene.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veterinær
Veterinærassistent
Equiterapeut
Kiropraktor
Hestemassør
Hovslager
Hestetransportør
Fôrrådgiver
Fôrleverandør
Grovfôrprodusent
Spon-og strøprodusent
Utstyrsleverandører
Utstyrsreparatør

• Flere satser på utdanning innenfor trav, (Travtrenerskolen
ved norsk hestesenter og Wången)

Ny Travarena – Malvik – fra landbruket

Trav er kulturarv
Nært ny E6 Øst - Nært 228.000 innbyggere!

• Travkjøring har sitt opphav fra landbruket.

• 1879 9.Februar på Jonsvatnet
• Konkurranser ble kjørt på islagte vann og
nedlagte veistrekninger frem til 1930.
• 1931 Leangen åpnet.
• Lov om totalisator (spill på hest) ble
opprettet i 1927 da man fryktet at hesten ble
overflødig i landbruket.
• «En for landet nyttig hest»

Lianvannet 1935
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Trav er landbruk
Nært ny E6 Øst - Nært 228.000 innbyggere!

• Travkjøring har sitt opphav fra landbruket.
• Konsesjon om spill på hest ligger fortsatt
under landbruksdepartementet.
• Hester står fortsatt i dag stort sett oppstallet
på gårdsbruk.
• Hestenæringen er landbrukets 4. største
kunde (grovfor , kraftfor og flis).
• Hvis man beregner med 11 kg høy per dag
pluss kraftfor, snakker vi om rundt 40
millioner i Midt-Norge.
• Travsporten klarer seg ikke uten landbruket !

Ny Travarena – Malvik – fra landbruket

Næring
Nært ny E6 Øst - Nært 228.000 innbyggere!

• For hver 10. hest genereres 1 årsverk
• Betyr 150 arbeidsplasser i Midt-Norge
knyttet til trav.
• Næringsgrunnlag for hovslagere,
veterinærer, heste-transportører med mere.
• Service leverandører som elektrikere
snekkere , anleggs arbeid.
• Bidrar direkte og indirekte til en sysselsetting
tilsvarende 16500 årsverk .
• Verdiskapning = Hestespillomsetning x 2
• Tilsvarer en verdiskapning på ca 8 milliarder

Ny Travarena – Malvik – fra landbruket

Hvem er en typisk hesteeier i 2018 ?
Nært ny E6 Øst - Nært 228.000 innbyggere!

• Kan se slik ut
• Men kan like gjerne se slik ut
•
•
•
•

61% Kvinner
55% i alderen 30 – 49 år
66 % bor på bygda
27% er gårdbrukere

Kilde: Norsk Senter for Bygdeforskning

Hestesportens 8 ben
• Barne og ungdomstilbud
• Utdanning

• Idrett
• Landbruk
• Distriktspolitikk

• Kultur
• Helse tilbud
• Næring
Sleipner , Odins hest med 8 ben.

