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Spørsmålet om sprøyting med kjemikalie langs kommunale vegar har vore teke opp tidlegare, 

og svaret frå kommunen har vore at med dei ressursane som er til rådvelde er det ikkje 

mogleg å halda vegane fri for gras og busker på annan måte.  

 

Administrasjonen melder no attende at sidan sist spørsmålet var oppe er det kome nye 

retningslinjer frå Mattilsynet om m.a. plikt til varsling ved sprøyting som gjer det ekstra 

utfordrande å halda fram med sprøytinga. Reglane inneber varsling i god tid i forkant av 

sprøytinga, stenging av område m.m. Skal det vera skikkeleg verknad av sprøytinga,  må det 

skje i periodar utan nedbør  noko som samanhalde med det nye regelverket gjer det vanskeleg 

å gjennomføra sprøytinga. Teknisk drift har konkludert med at det for framtida ikkje vert 

sprøyta langs vegane.  

 

Det store spørsmålet vert då korleis ein kan få rydda langs vegane utan å nytta kjemikalie. 

Slik administrasjonen vurderer det er det ikkje mogleg utan at område vert tilført meir midlar. 

Fylgjande alternativ kan tenkjast.  

 Leiga inn maskin. I tillegg til ein heller høg timepris må det gjerast mykje arbeid i 

forkant med rydding av tre m.m. før maskin kan brukast.  

 Kjøpe inn ryddeutstyr til traktoren. Det er førebels ikkje kome inn kostnad, noko som 

vert gjort i samband med budsjettarbeidet. Her har ein dei same utfordringane som 

over med tanke på forarbeid. Ved å gjera arbeidet sjølv, vil me ha større moglegheit 

for å tilpassa bruken av maskin til ryddearbeid. Kjøp vert vurdert som meir økonomisk 

enn leige.  

 Gjennomføra ryddinga med ”handemakt”. Det er utenkeleg at kommunen kan koma 

over alle vegane med eigne folk. Det er vidare eit svært tungt arbeid. Bruk av 

friviljuge vil truleg fungere dårleg. Prosjekt knytt til rydding av skog er til vurdering. 

Får me det til vil me få ein viss effekt også langs kommunale vegar. Prosjektet er 

avhengig av midlar – kursing, arbeidsgodtgjersle m.m.  

 

 

 

 



 

 


