Høringsuttalelse massedeponi M7 Sjøvold
Denne høringsuttalelsen er sendt på vegne av Hestsjøen hytteforening.
Hestsjøen er et relativt lite tjern som karakteriseres av et rikt dyre og fugleliv. Det er også ett av de
få vannene som har ørret og som ikke har blitt ødelagt av gjedde og ørekyt.
Det som gjør Hestsjøen spesielt sårbar er at det ikke er noen større elv eller bekk som renner inn i
Hestsjøen. Alt vannet kommer fra småbekker og tilsig fra områdene rundt.
Det har tidligere blitt anlagt et massedeponi sør-sørvest for Hestsjøen og i forkant av det tiltaket
ble det lovet at deponiet ikke skulle påvirke Hestsjøen. Den gangen startet entreprenøren arbeidet
uten å utføre de pålagte tiltak for å hindre avrenning til Hestsjøen. Deponeringen av masser
medførte avrenning til Hestsjøen. Det ble klaget til kommunen som fikk stoppet arbeidet inntil
nødvendige synkebrønner og andre tiltak var på plass.
Vi mener at den avrenningen som kom i starten av arbeidet med forrige deponi har ført til stor
gjengroing av sjøen og mye mudder på bunnen.

Bildene over viser gjengroing på vestsiden av Hestsjøen

Bildet til venstre viser bunnen ved vestsiden av Hestsjøen (ved parkeringsplassen). Det har
kommet mye partikler og mudder på bunnen siden massedeponiet ble anlagt.
Bildet til høyre viser bunnen på Hestsjøen på nordsiden bak odden.
Det er stor forskjell på bunnen på de to sidene.

På grunn av tidligere erfaring er vi meget skeptiske til at det skal tillates flere deponier nær
Hestsjøen av følgende grunner:
• Det foreslåtte tiltaket er ikke forenlig med gjeldene LNRF plan for området.
• Det foreslåtte tiltaket består av fylling mellom Hestsjøen og Markabygdveien som har kritisk
nærhet, og innenfor 100m beltet til sjøen.
• Den samme parsellen (21daa) har ikke noe vinning på fylling i forhold til kupert terreng, og kan
således neppe argumenteres med å forbedre dyrkbarhet.
• Nytt deponi vil medføre nydyrking og dermed vesentlig gjødsling av parsellen. Dette er meget
kritisk for tilførsel av næringsstoﬀer til sjøen.
Hvis kommunen likevel ønsker å tillate tiltaket ber vi om at det denne gangen følges mye nøyere
opp av miljøetaten slik at tiltakene for å hindre avrenning er på plass før deponering av masser
starter.
Det er også særdeles viktig at masser er rene og ikke tilfører sjøen organiske stoﬀer eller
tungmetaller.

Konklusjon:

Hestsjøen er et viktig område med betydelig fritidsverdi og naturmangfold. Deler av tiltaket, og da
spesielt fylling sør-øst for Hestsjøen, må ansees å ha betydelig risiko for å skade natur og
fritidsinteresser. I denne delen av tiltaket må det veies om de beskjedne vinningen for 21 da dyrket
mark der brorparten allerede er dyrket, er verdt risikoen for når det gjelder forurensing av
Hestsjøen og de skader det da kan ha på fisk, fugle og dyreliv i området.
Hestsjøen hytteforening finner deler av tiltaket, og da spesielt sør for Hestsjøen, å vøre en
utillatelig risiko for Hestsjøens eksistens.
Vi må derfor på det sterkeste be om at omfanget av dette tiltaket begrenses.
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