Søknad

Roknesvollen 4H-seter

1 8 AN 2012

Levanger kommune

Ragnhild Farbu, styreleder

v/ Rådmann Ola Stene

Kjerkflata 45, 7650 Verdal

Roknesvollen 4H-seter søker med dette om økonomisk støtte til pålagt helrenovering
videre drift av 4H-seteren.
E.coli-bakterier,

Mattilsynet

krever totalrenovering

av brønnen, grunnet konsentrasjon

for at fortsatt drift som leirsted for barn og attraktivt

Verdals befolkning.

av brønn for
av

turistmål for Levanger og

For Roknesvollen 4H-seter medfører dette kravet en antatt kostnad på ca

140.000,Roknesvollen 4H-seter søker herved om støtte fra Levanger kommune på kr. 75000,- til
helrenovering av brønn på Roknesvollen ( se kostnadsoverslag). Det søkes lokale organisasjoner

om

støtte til resterende antatt kostnad.
4H-seteren benyttes til leir for barn fra 7 —14 år gjennom sommeren, totalt ca 100 barn. I tillegg
selges vafler og kaffe for besøkende gjennom sommerferien

for ca 1000 besøkende.

Roknesvollen

er også et yndet turmål for familier som har med seg medbrakt grillmat og nyter dyrelivet på setra.
Roknesvollen representerer

en gammel kulturarv og ligger i et svært viktig naturreservat,

Det er derfor i allmenhetens

interesser at dette spesielle tilbudet

Øvre Forra.

kan fortsette.

Driften baseres på et regnskap i balanse og en stor grad av dugnadsånd. 4H-seteren er derfor
avhengig av økonomisk støtte for å kunne gjennomføre

helrenoveringen

av brønnen slik Mattilsynet

krever ( se vedlegg).
Antatte kostnader:
Leie av gravemaskin

Ca 5døgn a 1500 - 7500,-

Transport gravemaskin

- 4000,-

Arbeidskostnader

3 pers. a 5 døgn - 75000,-

Transport materiell
Materiell til brønn

- 20000,( rør, sand, pumpe, gjerde) -30000,- 2000,-

Uforutsett
Totale antatte kostnader renovering

- 138.500.-

Vi håper på en snarlig behandling av søknaden og et positivt svar!!
Vennlig hilsen

,

Ragnhild Farbu (tlf 91536805)

BeateFasfJhg

Styreleder Roknesvollen 4H-seter

Kasserer

ROKNESVOLLEN
v/Mona Langås
7620 Skogn

4H-SETER

Deres ref:
Vår ref:

2011/164711

Dato:

06.09.2011

Org.nr:

985399077

VEDTAK OM PALEGG
Mattilsynet gjennomførte 09.08.2011 inspeksjon ved virksomheten

ROKNESVOLLEN

4H-SETER.

Mattilsynet har i henhold til matloven § 23 hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak for
gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven.

Brev med varsel om vedtak ble oversendt 15.08.2011.
Vi har mottatt uttalelse fra dere innen uttalelsesfristen. Uttalelsen lyder: "Angående tiltak for å
bedre vannkvaliteten på drikkevann, har vi kommet frem til å kalle inn til et møte der Matbisynet,
Levanger kommune, Seterlaget, Fjellstyret, Frol IL og 4H-Nord-Trøndelag inviteres til å felles finne
mulige løsninger på problemet.
Det kunne være fint om Mattilsynet kunne gi info og velledning på saken."
Mattilsynet, distriktskontoret for Sør-Innherred kan delta på et slikt møte og redegjøre nærmere for
de vurderinger som danner grunnlaget for dette vedtaket.

Vedtak om pålegg
Før neste setersesong må det treffes tiltak som beskytter brønnvannet mot forurensning, alternativt
finne en annen vannkilde som er lokalisert slik at den ikke påvirkes av seterdriften eller annen
mulig forurensning.

Vi har observert:
• Vannforsyningssystem
Roknesvollen Vannkilden er som før grunnvann som samles i en brønn
beliggende nedenfor Roknesvollen. Mattilsynet tok ut prøve av vannet i brønnen med følgende
resultat (vedlagt): Det påvises et høyt antall koliforme bakterier og E.coli i vannet. Se
Drikkevannsforskriften § 14.
Mattils net vurderer dette slik:
Det har vært mye nedbør i den siste tiden og det synes helt klart at vannkvaliteten påvirkes av
dyreholdet på setra ovenfor vannkilden. Bakterietallene for koliforme bakterier og E.coli er så høye
at mattilsynet er betenkt over at vannet brukes til næringsmiddelformål, rengjøring og håndvask
selv om det kokes. E.coli-innholdet viser at vannet er massivt forurenset av tarmbakterier, i dette
wvvw.rn ett Isue
Mattilsynet
Distriktskontoret

for Sør-Innherred

Saksbehandler: Magnar Grudt
Tlf: 06040/ 74012911
Besøksadresse: Røstad, Levanger
E-post: ostmottak
mattils net.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Deres ref.

— Vår ref. 2011/164711
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tilfel1etmest sannsynfig fra dyrene på setra. Den uheldige plasseringen av brønnen er påpekt ved
tildigere inspeksjoner hvor det også er påvist tarmbakterier i brønnvannet, dog i mindre mengder.
Mattilsynet vurderer regelbruddet som alvorlig. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som
skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt.
Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 14.
15.06.2012

Frist for gjennomføring:

Tilbakemelding til Mattilsynet
Dere må gi skriftlig tilbakemelding om utførte tiltak når fristen for å gjennomføre vedtak er løpt ut.
Vi ber om at dere gir tilbakemeldingen på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.
Klagerett
Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt informasjon
om vedtaket, jf. forvaftningsfoven §§ 28 og 29. Dere finner mer informasjon om klageretten i
vedlegget Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Med hilsen

Gunnhild Okkenhaug
seksjonssjef

)
Magnar Grudt
seniorrådgiver

Vedfegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak
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Rostad
entreprenør as
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Strandvegen 38 Statens hus
7713 Steinkjer
27.02.2012
Avsenders navn og adresse
Mona Langas
Brusveet
7620 Skogn

SØKNAD OM Å FÅ BELTE GRAVEMASKIN GJENNOM ØVRE FORRA
NATURRESERVAT TIL ROKNESVOLLEN

Roknesvollen 4H- seter vil med dette søke om å få belte gravemaskin fra Heståsdalen til
Roknesvollen- seter. Bakgrunnen for søknad er at vi har ratt pålegg fra mattilsynet (vedlegg 1)
om utskifting og opprusting den eksisterende vannkummen som benyttes til
hovedvannstilførsel pga fare for E. coli bakterier. Da denne setra blir benyttet til 4H-leirer om
sommeren og er et yndet friluftsmål, ser vi nødvendigheten å gjøre dette på en skikke1igmåte,
(vedlegg 2, tegning av vannkum)
Gravemaskinen er en Neuson, 3,5 tonns gravemaskin med gummibelter. Størrelsen på
maskinen er nødvendig for å kunne utføre enkelte av operasjonene. Det er lagt opp til å
benytte stedlige masser, som håndteres på stedet, for å unngå massetransport av masser inn til
Roknesvollen og dermed spare terrenget for unødvendige belastninger med innkjøring.
GRP- røret er valg med grimnlag i dets vekt, og vil bli transportert inn med snøscooter på
vinteren sammen med ca 200 liter med finsand
Vi vil benytte samme trasee for innkjøring av maskinen som blir benyttet til skiløype idag
(vedlegg 3). Det vil også bli benyttet kjentmann for å kunne kjøre på en sIik måte at
inngrepene blir minst mulig synlig og omfattende. Det er tenkt benyttet 2" 6" satt i et
rammeverk for å kunne belte mest mulig skånsomt i de bløteste partiene.
Ved utkjøring av maskinen vil denne fjerne synlige spor i terrenget ved å planere bak seg hele
tiden, samt ha med en mann med krafse for å utbedre partier hvor maskinen ikke har
bæreevne samt snu mindre torvbiter
Innkjøringen planlegges å skje på vårparten 2012 når forholdene tilsier det.
For styret i Roknesvollen 411-seter
Mona Langås

