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Utfylling i Verdalselvdeltaet 
 
 
Vi viser til deres brev av 29.03.01 med ønske om å stanse utfyllingen. 

Plansaken 
Reguleringsplanen for Ørin Nord ble vedtatt i 1987. Området er regulert til industri, friområde 
og småbåthavn. I sine uttalelser til saken (17.06.86 og 22.09.86) anbefalte fylkesmannens 
miljøvernavdeling at planområdet ble avkortet med 300 m på nordsiden, av hensyn til 
nærområdenes funksjon som raste- og næringsområde for sjøfugl og vadere. Anbefalingen ble 
ikke tatt til følge av kommunen og planen ble vedtatt med sin opprinnelige nordgrense. 
 
Det er startet en konsekvensutredning for å finne ut om det er forsvarlig å fylle opp moloen med 
masse fra sjøbunnen utenfor moloen. Meldingen om tiltaket ble sent på høring 27.11.2000. Dette 
forhindrer likevel ikke oppfylling av planområdet med andre masser, så lenge dette ikke er i strid 
med forurensningsloven og forskrift om regulering av mudring og dumping i sjø og vassdrag. 

Naturverdier 
Ørin naturreservat (vedtatt 07.05.1993) ligger rett øst for moloen. Formålet er å bevare et 
spesialområde for tindved og strandeng, som også har betydning som hekke-, raste- og 
hvilelokalitet for fuglelivet. I reguleringsplan for Ørin nord, var området opprinnelig regulert til 
friområde. I verneplan for sjøfugl i Nord-Trøndelag, er et område på ca 1500 daa på nordsiden 
av elveleiet foreslått vernet som Kausmofjæra fuglefredningsområde. Verneforslaget grenser 
helt inntil selve moloen. Formålet er å beskytte et av landets viktigste hvile-/beiteområder for 
trekkende vadefugl og overvintrende ender. Både Ørin og et eventuelt vern av Kausmofjæra 
planlegges som nye Ramsar-områder, dvs våtmarksområder av internasjonal betydning. 
 
Verdalselvas utløp er registrert i elvedeltabasen (Internettadresse: 
http://www.statkart.no/skme/produkt/delta/ ). Målet med denne databasen er bl a å gi bedre 
informasjon til planmyndighetene, slik at de kan gjøre rasjonelle valg med hensyn til 
arealforvaltning i en av Norges mest utsatte og trua naturtyper. 
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DN er enig med NOF i at arealet innefor moloen slik det ligger i dag, er verdifullt for fuglelivet. 
Etter at reguleringsplanen for Ørin Nord ble vedtatt, har arbeidet med nevnte verneplaner, økt 
fokus på elvedelta som naturtype og kartlegging bl a i regi av NOF gitt ny og bedre kunnskap 
om naturverdiene i området. Hvis nevnte reguleringsplan ble fremmet i dag, ville derfor 
regionale miljøvernmyndigheter hatt langt bedre faglig grunnlag for å følge opp forslaget om å 
innskrenke planområdet i nord.  
 

Konklusjon 
DN mener det er uheldig å gjennomføre utfylling i tråd med reguleringsplanen for Ørin Nord. 
Utfyllingen grenser helt inntil Ørin naturreservat og det foreslåtte Kausmofjæra 
fuglefredningsområde. Både tap av viktige gruntvannsområder og aktivitet i tilknytning til 
industriområdet og småbåthavna, kan få store negative følger for de naturverdiene en her 
forsøker å ivareta. Til tross for dette har DN ikke anledning til å endre reguleringsvedtaket. DN 
er kjent med at det foregår en positiv dialog mellom Verdal kommune og regionale 
miljøvernmyndigheter om konsekvensutredningen, der spørsmålet om å endre moloenes 
utforming også er tema. DN oppfordrer NOF til å bruke denne arenaen til å formidle sine 
kunnskaper om naturverdiene i området.. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Berit Lein Knut Fossum 
avdelingsdirektør  
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