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Plassering for mulig viltovergang over E6 i Okstadbakken – befaring og 

tilrådning 
 

Befaringen ble foretatt av Per Gustav Thingstad ved NTNU Vitenskapsmuseet og Morten Haugen 

ved Trondheim kommune den 6. sept. 2017. 

 

E6 i Okstadbakken er den største barrieren for viltet i Leirelvkorridoren, og på denne strekningen 

skjer det årlig viltpåkjørsler. En etablering av en viltovergang over E6 vil forbedre forholdene for 

vilt betraktelig, og formålet med befaringen var å avklare hvor en slik overgang bør plasseres over 

E6. Det er naturlig å ta utgangspunkt i den strekningen der det er tilrettelagt for kryssing over E6 i 

dag, med bl.a. senkning av midtdeleren. Grunneier på Østsiden av E6 (Ole Henning Okstad) har gitt 

et innspill der han grunngir at det både av hensyn til viltet og jordvernet er mest fornuftig å plassere 

en overgang over E6 rett nord for dyrkamarka, altså litt nærmere Kroppan bru enn der det er mulig 

å krysse i dag.  

 

Etter befaringen støtter vi Okstads vurdering. På partiet rett nord for dyrkamarka er det skog med 

overhøyde på begge sider av E6, slik at det vil være mulig å lage en viltovergangen som er så flat 

som mulig, og som dermed bidrar til at viltet fortsatt kan ha visuell kontakt med skogen på begge 

sider av E6. I området vest for E6 ble det under befaringen registrert mye sporaktivitet etter elg på 

hele strekket fra Bjørndalen til E6. Her var det både tydelige tråkk, fersk skit og liggeplasser, og 

mange av sporene gikk i retning av der vi foreslår at en overgang bør ligge. Spor etter rådyr ble 

også registrert. Kantsonene mellom hogstflater og eldre skog, og mellom skog og dyrkamark, er 

foretrukne områder (ikke ulikt der vi selv velger å gå). Det er tydelig at området mellom Bjørndalen 

og E6 fortsatt har kvaliteter som oppholdsområder/kvileområder for hjortevilt og at dette området 

fortsatt representerer er en aktiv trekkled mellom Bymarka og skogarealene lengre øst i 

kommunen.     

 

Vi tilrår derfor at det bygges en viltovergang på dette stedet. Bredde og lengde på overgangen må 

vurderes i detalj, men det er fornuftig å la den gå over både E6 og Gamle Okstadbakken. Det må 

etableres ledegjerder på begge sider som hindrer hjorteviltet i å komme ut i vegbanen, og det er 

viktig at skogområdene på begge sider i størst mulig grad må være med innenfor korridoren (jf. 

vedlagte kartskisse). Viltovergangen bør bygges etter de overordnete retningslinjene som er satt for 

viltovergangen ved Ler. 
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Vedlegg: 

 

 
  

Kartskisse med avmerking av strekning for aktuell viltovergang. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Per Gustav Thingstad 
NTNU Vitenskapsmuseet 
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