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SØKNAD OM OMDISPONERING AV MATJORD PÅ EIENDOM 39-9
Vi søker herved om å få omdisponere 800m2 av gårdens fulldyrkede areal til
«aktivitetsarena» for hest.
Grunnet kraftig økning i antall besøk på gårdsbesøk i sommerhalvåret siste årene samt
økende etterspørsel på vårt tilbud med Hesteassisterte Intervensjoner og hesteassistert
terapi ser vi oss nå nødt til å bygge en egnet arena for aktivitetene knyttet til hest på gården.
Arenaen skal da møte både menneskers og dyrs behov iflg. Lovverk med egnet underlag,
utstyr, samt innramming og omgivelser. I vårt arbeid med dyr og mennesker er HMS en av
våre hovedfokus til enhver tid, og for å sikre god HMS er en arena med avgrensning til
omgivelsene et must. Bakken må være godt drenert og fast, men støtdempende. Vi har gått
mange runder i denne prosessen over flere år for å finne det riktige stedet, og har nå etter
flere år med utprøving kommet frem til at det best egnede stedet ligger på tunet foran
våningshuset. Vi ønsker imidlertid ikke å ødelegge eller flytte matjorden, derfor vil vi legge
duk på matjorda for å bevare den, slik at man med enkelhet kan fjerne arenaen og ta i bruk
matjorda senere. Området som er tiltenkt arenaen er 20m x 40m stort = 800m2. Vi har
prøvd å se på andre løsninger for å unngå å bruke dyrket mark til dette formålet, men da blir
det endten for langt fra gården og krever kryssing av E6 i høy fartssone (Noe vi ikke mener er
forenelig med god HMS) ellers er området for flomutsatt, noe som vil føre til store
ødeleggelser hver vår og at arenaen blir utilgjengelig i deler av året når elva er flomstor. Med
tanke på at det tiltenkte området også er veldig fukt-utsatt på sommerhalvåret som gjør at
det ofte blir lite og dårlig avling akkurat her, syns vi at det er det beste området å
omdisponere til et slikt formål.
Vi håper dere kommer oss i møte med denne søknaden så vi kan fortsette utviklingen av et
allerede godt etablert og populært tilbud i Oppdal.
Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt pr telefon 95921184.
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Vedlegg 1 – Kart over området hvor arena er tiltenkt

