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ANLEGGSGJERDE
JAN INGEFLÅ

I forbindelse med utbyggingen
av ny E6 gjennom Rennebu,
settes det nå opp gjerde fra bek-
ken Ea ved Skamfersetra til Bjer-
kåsen. Strekningen er på om lag
1,6mil og oppdraget er det det lo-
kale firmaet HT Gjerde Trønde-
lag sør somutfører.

– Dette betyr mye for bedrif-

ten. Å få sette opp et så langt
gjerde før sesongen egentlig be-
gynner, synes vi selvsagt er
knallbra, sier daglig leder i HT
Gjerde Trøndelag Sør AS, Hall-
geirHaugan.

Det var sommeren 2018 at bed-
riften ble etablert i Rennebu, og
sidener det blittmangeoppdrag.

– Ordreboka er full både denne
og neste sommer, og det dukker
stadig opp nye oppdrag, sier
Haugan.

Halvor V. Bueng i Johs. J. Syl-
tern AS forteller at sauer og
storfe som er i området er en ut-
fordring for anleggsarbeiderne.

– Disse gjør seg dårlig i grave-
maskintennene. Vi har hatt eks-
tramannskapute for å passe sau,
og fant fort ut at vi måtte opp
med et beitegjerde. Etter å ha
vært ute og hentet inn pris, gikk
oppdraget til HT Gjerde Trønde-
lag. De er i tillegg lokale, så dette
er vinn-vinn, sier han.

HALVANNENMIL
Foreløpig gjelder avtalen om
gjerding fra bekken Ea ved
Skamfersetra frem til Bjerkåsen,
en strekning på drøye halvannen
mil.
– Det er om å gjøre å sette opp

gjerde frem til Bjerkåsen før
sauene slippes, understreker
Bueng.

Hallgeir Haugan forteller at de
startet gjerdingen ved skytteran-
legget i Gammelstødalen1.mars.

– I løpet av den første måne-
den ble det satt opp fem kilome-
ter gjerde, og nå er vi ved Røå-
sen. Det kan variere noe, men
hver mann setter opp hundre
meter gjerde per dag. Vi må også
forholde oss til gravemaskinen

som er foran oss og "rydder veg",
sier han.

HT Gjerde benytter en gjerde-
maskin til å slå ned de kraftige
stolpene. Nettingen legges ut
ved hjelp av en 6-hjuling, før det
forstrammes og blir satt opp.

– Vi bruker en High Tensite
netting, en annen type enn den
tradisjonelle. Tråden på denne
kan strammesmellom150 til 200
kilo per tråd, og er vesentlig mer
solid enn et "vanlig" gjerde, for-
klarerHaugan.

Det er Ida Nordheim Aune,
Anders Rønning, Tore Haugan
og sjefen sjøl som jobber ved
Røåsen denne dagen, der de be-
tjener en maskin som slår ned
stolpene, en maskin det ikke
finnesmaken til ellers i landet.

– Det finnes to, og vi har begge.
Ida er også eneste kvinnen som
kan kjøre ei slik maskin, sier
Haugan, ikke så rent lite stolt
over sin dyktigemedarbeider.

VILTGJERDE
Haugan er selv sauebonde og vet
hvor viktig et slikt gjerde er når
anleggsarbeidene pågår.

–Hovedfokuset vårt er bonden
og dyra, sier han, og forteller at
bedriften har hatt oppdrag mel-
lom anna i Oppdal, Melhus, He-
gra, Tustna og Tylldal. Og selv-
sagt i Rennebu.
– Vi er over alt, sier han.
HT Gjerde Trøndelag Sør sys-

selsetter i dag fire personer. Det
er til tider i snaueste laget, selv
omHaugan skryter av stødige og
pliktoppfyllendemedarbeidere.

– Det største problemet for
bedriften er meg selv, innrøm-
mer han, og forklarer:

– Jeg driver jo gård i tillegg.
NårE6 står ferdig omtre år, blir

det endamer gjerding.
Da skal det settes opp viltg-

jerde på begge sider av motor-
veien langs hele strekningen
Ulsberg-Vindåsliene.
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99596966

HallgeirHaugan (t.v), AndersRønning, IdaNordheimAuneogToreHaugan i den lokale bedriftenHTGjerdeTrøndelag Sør setter nåoppet1,5mil langt gjerde langs
dennyeE6 traseen iRennebu.Gravemaskina i bakgrunnenmedOlav Svahaugbak spakene rydder veg for gjerdinga.Foto: Jan Inge Flå

Setteropp16km
langtanleggsgjerde
Rennebufirma setter opp gjerde langs hele øst-
siden av den nye E6-traseen gjennombygda.

Erdet utearbeid, så er det
utearbeid, tenker kanskje
HallgeirHaugan iHTGjerde
Trøndelag Sør da snøværet tok
turen til Berkåkonsdag.Foto:
Jan Inge Flå


