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7735 STEINKJER

Søknad om støtte til trafikksikkerhetsarbeid 2021 - vilt og tryggere trafikk
Inderøy kommune søker med dette om et tilskudd på inntil kr. 34.000,- til rerydding av tidligere ryddede
strekninger langs FV755 mellom Unnlenna i Mosvik og kommunegrensen til Indre Fosen.
Strekningen er på til sammen 17 km, og ble førstegangsryddet i 2004. Senere er det fulgt opp med
etappevise tiltak etter behov, siste gang i 2016.
Det er også behov for punktvis rydding langs FV755 på Utøy. Her ble det førstegangsryddet i 2017.
I 2021 er det planer om å foreta punktvis rydding på de strekningene hvor lauvkrattet på nytt har
kommet opp i beitehøyde for storviltet. Det vil si der lauvkrattet er kommet over midlere snødybde.
Inderøy kommes målsetting for storviltforvaltningen har som et av flere hovedmål, at det skal være 0visjon for påkjørsel av storvilt i trafikken. Vi har ikke nådd dette målet ennå, men påkjørslene på særlig
elg er betydelig redusert. Inderøy kommune er også av den oppfatning at det er viktig å følge opp med
rerydding av de strekningene hvor en har sett at effekten av rydding har vært god.
Opplysninger om tiltakene:
- 17 km veg, med behovstilpasset rydding (Lauvkratt over midlere snødybde)
- Hele strekningen er ryddet tidligere.
- Rydding på begge sider av egen.
- Tiltaksbredde 10 meter fra vegskulder.
- Tiltaket planlegges gjennomført i september/oktober 2021.

*)

*) Det er vanskelig å anslå eksakt hvor mange meter veg som vil bli ryddet,
Kostnader:
- Kostnadene anslås til kr. 3500,- pr. km. ):

kr. 59.500,-

Finansiering:
- Tilskudd 50 % (lønn og transport)
+ Egenkapital (lønn og transport)
+ Egenkapital (motorsag, drivstoff, administrasjon)
= Samlet finansiering

kr. 30.000,kr. 17.600,kr. 11.900,kr. 59.500,-
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