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KU ØRIN NORD. REFERAT FRA MØTE 18.01.02 
 
Til stede: Cegla, Wiseth, Thingstad, Thomassen, Holmvik, Holand 
 
Hovedhensikten med møtet var å drøfte innhold av DN’s tilråding til MD samt orientere 
om status/framdrift med KU. 
 
Holmvik ønsket velkommen  
 
Status KU   
Thomassen redegjorde for undersøkelsene og resultatene: 
• Laksesmolt: Undersøkelsen viser at det ikke pågår årviss predasjon med alvorlig 

bestandsregulerende effekt i munningen av Verdalselva. Det er derfor ikke forventet 
noen vesentlig endring i overlevelse hos utvandrende smolt om strømforholdene 
endres som følge av mudring i området. 

• Flatfisk. Normalt og innbyrdes mellom tiltaksområdene ganske likt artsmangfold. 
Hovedsakelig flatfisk på grunt vann og større artsdiversitet på dypere  vann. Skrubbe 
er den helt dominerende flatfiskene for alle tiltaksstedene. Stor tetthet. Tetthetene for 
rødspette er generelt lav. Uttak vil ikke påvirke forekomstene av flatfisk. 

• Bunndyr. Bra biomasseproduksjon (småskjell og blåskjell) med rangering tiltak 2, 1, 
3. Ikke vesentlig skille verken mellom tiltaksområdene eller dybde. Alle 
tiltaksområdene ser ut til å være like bra for svartand for matsøk. Analyser er ikke 
utført for området rett nord for moloen. 

• En oppdragsmeldig er levert. Den helårlige tellingen avsluttes i mai –02. 



Teknisk etat  Side 2 
• Hvordan fugl forstyrres ved ferdsel observeres av NOF under tellingene. 

Observasjonene ses i sammenheng med litteraturstudier.  
 
Endring av moloen kan gi temporær forverring gjennom nedslamming. Ved å foreta 
arbeidet på gunstig årstid vil konsekvensene bli minimale. 
 
Fylkesmannens reaksjon på kommunens brev ang. tiltak 3 
Wiseth lovet et snarlig svar på brevet. 
 
Tolkning av DN’s tilråding til MD 
En forventer at MD pålegg vil følge DN’s tilråding.  
 
Selve tilrådingen ble gjennomgått og tolket. 
 
Pkt. 1. Det er skal gjenskapes et naturlig elveutløp ikke nødvendigvis det opprinnelige 
 
Pkt. 2. Utvidelse av vernegrensene for Kausmofjæra FF mot endelig moloplassering med 
landskapstilpasning er uproblematisk ut fra foreslåtte  vernebestemmelser. 
 
Pkt. 3. Verdal kommune vektlegger sterkt at strandsonen av oppfyllingsområdet også 
skal tjene friluftsformål, men  at tilretteleggingen skal skje så skånsomt som mulig. 
Planleggingen og opparbeidelsen av særlig strandsonen skal skje på grunnlag av et nært 
samarbeid mellom fagmiljøene.  
 
Pkt. 4. Kommunen vil utrede hvilke arealer i Fættaskogen som evt. kan utnyttes med 
utgangspunkt i den infrastruktur som er nedlagt i Havnevegen. Dette er privat område og 
må i sin tur behandles gjennom egen reguleringsplan. 
 
Verdal kommune er imidlertid ikke villig til å vurdere omregulering av Ørin friområde til 
industriformål.  
 
 
Generelt:  
Fylkesplanen vektlegger Ørin Nord som regionalt industriområde. 
 
KU forventes ferdig i mai d.å. Reguleringsplanen kan vanskelig oppstartes før KU 
foreligger. Det er fordelaktig at reguleringsplan og KU samt vedtak etter 
mudringsforskriftene behandles politisk samtidig/i sammenheng. KU kan bli styrende for 
utforming og reguleringsbestemmelsene. 
 
Juridisk er det dagens molo som er utgangspunktet. Kommuneadvokaten er innkoblet for 
å se på de juridiske forhold og kommunens evt. erstatningskrav i forbindelse med pålegg 
om reduksjon av areal.. 
 
Det er enighet om at en hver reduksjon og  landskapsmessig tilpasning av Ørin Nord vil 
være positiv.  
Endring av moloen er i utgangspunktet ikke KU-tiltak, men det var enighet om at 
utformingsprinsipper bør legges inn som avbøtende tiltak.  
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En vil  innby møtets deltakere på en planleggingsdag for utforming av området. Teamet 
bør da forsterkes med fagkompetanse innen strømningsforhold i området. Annen 
fagkompetanse må også vurderes for eksempel innen havnespørsmål Dette kan 
gjenomføres så  snart en har  konklusjonene fra KU 
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