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Verdal kommune. Konsekvensutredning Ørin - Vurdering av tiltak 3 
(privat massetak) og forholdet til innsigelse 

 
 

Viser til Deres oversendelse i brev av 28.11.01 hvor det stilles spørsmål om utført konsekvens-
utredning er tilstrekkelig til at en nå kan forutsi en innsigelse fra Fylkesmannen for det private 
uttaket (tiltak 3). For øvrig viser vi til møte om saken 18.01.02. 
 
Arbeidet med konsekvensutredning for masseuttak i sjø og deponering av marin masse har pågått 
siden 2000 og skal være avsluttet til sommeren 2002. Denne utredningen omfatter de tre aktuelle 
tiltakene; 1) mudring for oppfylling Ørin Nord, 2) mudring for dypvannskai og 3) mudring for privat 
uttak under vann i elvedeltaet.  
 
Naturfaglig vurdering 
Vi kan slå fast at store deler av Verdalsdeltaet pr. i dag har internasjonal/nasjonal verdi, jfr. forslaget 
om Ramsarstatus for Ørin naturreservat og det foreslåtte Kausmofjæra fuglefredningsområde. 
Videre dokumenterer undersøkelser publisert gjennom KU at området også utenfor Kausmofjæra, i 
det området hvor tiltak 3 ligger, er av stor betydning for fuglelivet i området, spesielt for svartand. 
Forekomsten vurderes som utvilsomt verneverdig etter nasjonale kriterierer (jfr. NINA’s oppdrags-
melding 677). I følge NINA v/Thomassen dokumenterer også bunndyrundersøkelsene (upublisert) 
så langt med at området har god biomasseproduksjon med mange alternative beitearter for fugl. 
Videre arbeid gjennom KU-prosessen vil bidra med ytterligere informasjon om naturverdiene i 
området og konsekvenser i forhold til uttak og deponering. 
 
Som kjent for kommunen samarbeider DN og NVE om et prosjekt for å supplere Verneplan for 
vassdrag. I den fasen som prosjektet er i nå, er Verdalselva prioritert og foreslått som et nytt verna 
vassdrag. 
 
Samlet sett understreker dette at utløpet av Verdalselva både er et nasjonalt og et internasjonalt 
viktig naturområde. Det er og god grunn til å fastslå at den naturfaglige verdien, både i forhold til 
elvedelta som naturtype og i forhold til fuglelivet vil øke dersom det ikke tillates ytterligere 
masseuttak.  
 
Vi viser for øvrig til en fyldig naturfaglig vurdering som ble gitt i DN’s brev av 23.11.01 i 
forbindelse med tilrådning om virkemidler for å ivareta naturverdiene i Verdalselvdeltaet og om 
prosessen som pågår for å gjennomføre en revisjon av gjeldende reguleringsplan for Ørin nord. 
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Konklusjon 
Vi er kjent med at kommunens tidligere vedtak (datert 25.01.99) i reguleringsplanen for det private 
uttaket er opphevet. Konsekvensutredningen i etterkant har bidratt med å fremskaffe nye og 
vesentlige opplysninger i saken, og miljøvernavdelingen har dermed et bekreftet grunnlag for sin 
vurdering av reguleringsplanen for det private uttaket. Ytterligere masseuttak vil derfor være svært 
lite ønskelig i forhold til de nasjonale verdier som ligger i området. 
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