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Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 06.09.2018 - Utsatt
kantslått langs kommunale veier
Interpellasjon fra Tommy Reinås (MDG):
Veikantene tjener flere formål i biologisk mangfold-sammenheng. De er levested for mange
sjeldne arter, de er viktige spredningskorridorer i et stadig mer fragmentert landskap og enkelte
utforminger fungerer som erstatningsbiotoper for slåtte- og beitemarkene. MDG foreslår nå at
Stjørdal kommune utsetter kantslåtten langs kommunale veier til senere på året, slik at plantefrø
kan spres, og slik at pollinerende insekter kan pollinere samt finne blomsternektar.
Tilbakegangen av slåtte- og beitemarker har vært svært sterk, og naturtypene står i fare for å
forsvinne helt. Årsakene er i hovedsak driftsendring i landbruket og gjengroing. Slåtte- og
beitemarker er i dag på listen over spesielt viktige naturtyper (DN-13, 2006). Naturtypene
fremstår som spesielt verdifulle da de har et rikt artsmangfold og er levested for en rekke sjeldne
planter og insekter (rødlistearter).
Grøftekantene er mange steder siste rest av de gamle slåttemarkene, og innehar mange steder
langs norske veier de samme kvalitetene som slåttemarkene; tørre, næringsfattige og blir utsatt
for slått. I DN-håndbok 13 er også naturtypen artsrik veikant oppført som spesielt viktig, da
spesielt veikanter med utforming tilnærmet kvalitetene nevnt ovenfor. Tidligere ble også
veikanter slått i den hensikt å øke vinterlageret av grovfôr, den tid er forbi.
Dessverre trues artsmangfoldet i grøftekantene av flere forhold. Veier utbedres og breddeutvides
og medfører at tidligere artsrike veikanter forsvinner. Veikanter langs dyrket mark blir utsatt for
sprøyting og gjødsling. Sprøytemidlene dreper alt som ikke er gress (ugress er derfor egentlig et
lite passende begrep), og gjødsel fremmer veksten av næringskrevende ofte høyreiste arter som
hundekjeks, høymol og burot, som vil kvele slåtte- og beitemarkartene.
Mange av artene som bukker under er sjeldne og sårbare arter, men også langt mer trivielle arter
står i fare for å havne på den norske rødlista; blåklokke, prestekrage, rødkløver og tiriltunge.
Vakre kulturplanter med lange tradisjoner.
Grøftekantblomstene trues av for tidlig kantslått, og det er denne trusselen vil MDG til livs derfor denne anmodningen.

Formålet med slåtten på slåttemark og kantslått av veier er ikke den samme. Slåttemarka ble
slått for å få vinterfôr til husdyra, mens veikantene slås i hovedsak for å bedre
trafikksikkerheten. Begge formål viktig i så måte. For bonden var det et poeng å slå sent på
sommeren, når graset var blitt kraftig og så næringsrikt som råd var. Ved kantslått langs veiene
høstes ikke graset til hverken strø eller fôr, så man skulle tro at tidspunkt for kantslåtten ikke
spiller noen vesentlig rolle. Det gjør det!
Utsatt slått er viktig for å sikre at plantene setter frø og også viktig for å sikre insekter pollen og
nektar. Miljødirektoratet poengterer også viktigheten av å opprettholde artsrike veikanter
gjennom utsatt slått også for å ta vare på humler, bier og sommerfugler. Det er også et estetisk
argument i å utsette kantslåtten, det er ingen tvil om at artene vi kjenner fra blomsterengene er
en fryd for øye og bidrar til å forskjønne landskapet.
Pollenallergikere vil også kunne høste helseeffekt av utsatt slått, da det vil bli vesentlig mindre
pollen fra burot.
MDG sin anmodning er at Stjørdal kommune utsetter kantslåtten av veiene til slutten av
juli/begynnelsen av august. La plantene sette frø og få mulighet til å komme igjen neste år, og
insektene finne næring og spredningskorridorer.
Forhåpentligvis byr ikke dette på altfor store utfordringer for kommunen. Resultatet vil være
uvurderlig!
Forslag:
Stjørdal kommune utsetter kantslåtten av kommunale veier til slutten av juli/begynnelsen av
august. Utsettelse av kanslått utføres der dette er forsvarlig av sikkerhetsmessige grunner og lar
seg løse med tanke på kommunens driftskontrakter.

