
Intervjuer, Ørin N 
 
Tema: Fritidsbruk av båt, fiske, ferdsel 
 

Dato: 24. mars 2003 

Tidspunkt 
24. mars 

Informant Institusjon Møtested Tema 

1300-1430 Kåre Gaasvik 
74 07 08 92 (p) 
74 07 44 66 (j) 

Verdal 
Båteierforening 

Aker Verdal, nye 
kantina 

Fritidsbruk av båt, fiske, 
ferdsel 

1500-1600 Jon Arve Hollekim 
74 04 01 93 (p) 

Ørmølen Vel Oberst 
Lemfortsvei 15 

Friluftsliv i området Ørin N 

1600-1700 Tor Hynne 
91 51 52 43 (m) 

Næringsfisker  Verdal hotell Næringsfiske i fjorden 

1700-1800 Arnfinn Kverkild 
74 07 80 44 (p),  
Odd Arnfinn Pedersen 
74 04 12 34 (p) 74 16 01 00 (j) 

Verdal lokallag 
av NJFF 

Verdal hotell Fiske i Verdalselva og i 
sjøen  

1830-2000 Halvor Sørhus 
74 07 81 71 (j) 

NOF, avd N-
Trøndelag 

Verdal hotell Fugletitting i området etc. 

25. mars Informant Institusjon Møtested Tema 
1000-1200 Georg Sørmo 

74 04 85 28 (j) 
Verdal 
kommune 

Verdal kommune Friluftsliv 

 
Informant: Kåre Gaasvik, Verdal Båteierforening 
Deltema Svar, kommentarer 
Dagens bruk: 
 
Hva slags aktiviteter foregår i området?  
Hva slags fiske utføres? 

Fritidsfiske fra båt i indre deler av fjorden. Ingen fiske 
fra båt oppover elva. 2-3 båter driver garnfiske med 
2-3 garn i lenke etter sei, hyse, torsk og hvitting. 
 
Noe turkjøring med større båter og da med større 
omland enn fritidsfiske fra båt. 

Variasjoner gjennom året (sommer, høst, 
vinter, vår)? 
Variasjoner i fiske? 

Jamt fiske gjennom året. Fiske etter sild høst til 
vinter. 

Ulik bruk gjennom året?  
Hvilke deler av influensområdet (nærområdet) 
brukes? 
Kartfesting av bruk! 

Tre områder identifisert som spesielt mye brukt (se 
kart). 

Hvem bruker området? 
Individuelle brukere, antall? 
Organiserte brukere (barnehager, skoler, 
frivillige organisasjoner, andre), antall? 
Hvor mange fiskere? 

8-10 båter fisker jamt. 

Alder på brukere (voksne, ungdom, barn) 
Alder/kjønn på fiskerne? 

Voksne brukere 40-60 år, i hovedsak menn. 

Hvor kommer brukerne fra? 
Hvor hører fiskerne hjemme? 

Verdal. 

Hvorfor bruker folk området? Rekreasjonsfiske i nærområdet til Verdal. 
Finnes det alternative områder? Ikke i nærområdene til Verdal 
Deltema Svar, kommentarer 
Områdets betydning (verdi) i hovedsak: 
Lokalt (kort eller ingen reiseavstand) for 
brukerne 

Lokal verdi. Båthavn viktig på fylkesnivå med båter 
fra Inderøy, Levanger, Åsen, Steinkjer 

Regionalt (kan aksepteres for minst et 
heldagsopphold) 

 

Nasjonalt (lang reisetid, lengere opphold)  
Framtidig bruk etter realisering av tiltaket: 
Er det forventet endring i bruksmønsteret, jfr. 
pkt over? 

Bruksmønsteret vil ikke endres etter en eventuell 
realisering av tiltaket. Slik planene nå foreligger 
(skisse) vil realisering være en fordel i forhold til 
dagens situasjon. 



Vil tilgjengeligheten endres? Nei 
Vil det skje et tap/endring av 
opplevelseskvalitet? 

Nei 

Andre forhold som ble tatt opp:  
 
Informant: Jon Arve Hollekim, Ørmølen Vel 
Deltema Svar, kommentarer 
Dagens bruk: 
 
Hva slags aktiviteter foregår i området?  
 

Turaktivitet i nærområdet inkl. i Ørin N. Skogen. 
Trim aktivitet i samme område. 
Bruk av løkke i skogen til ballspill. 
Noe bading sommerstid 
Fugletitting. 

Variasjoner gjennom året (sommer, høst, 
vinter, vår)? 
 

Mest aktivitet vår, sommer og høst, men også bruk 
vinterstid. 
Noe bading, men mest bruk av områder lengre sør 
rundt Havfruebadet  

Ulik bruk gjennom året? Samme aktiviteter som nevnt over. 
Hvilke deler av influensområdet (nærområdet) 
brukes? 

Nærområdet til Ørin N. Skogen. Noe aktivitet på 
molo, men av lite omfang (se kart) 

Hvem bruker området? 
Individuelle brukere, antall? 
Organiserte brukere (barnehager, skoler, 
frivillige organisasjoner, andre), antall? 

Mest individuelle brukere. 
Skogsområdet også brukt av skole og barnehage. 
Ca. 1000 husstender er knyttet til området, noe som 
tilsvarer 3-4000 mennesker. 

Alder på brukere (voksne, ungdom, barn) Alle aldre. 
Hvor kommer brukerne fra? 
 

I hovedsak fra boligområdet Ørmølen, men også fra 
områdene på andre sida av elva. 
Andre brukere finnes også, men mer spredt. 

Hvorfor bruker folk området? I hovedsak til rekreasjon og leik. 
Finnes det alternative områder? Nei, ikke til den bruken som er nå. 
Deltema Svar, kommentarer 
Områdets betydning (verdi) i hovedsak: 
Lokalt (kort eller ingen reiseavstand) for 
brukerne 

Stor lokal betydning, Ørmølen Vel ønsker 
skogsområdet vernet for inngrep 

Regionalt (kan aksepteres for minst et 
heldagsopphold) 

 

Nasjonalt (lang reisetid, lengere opphold)  
Framtidig bruk etter realisering av tiltaket: 
 
Er det forventet endring i bruksmønsteret, jfr. 
pkt over? 

Ønsker en utvidet bruk av området. Ser på de nye 
planene som positive ved at området åpnes mer mot 
fjorden. Vil sterkt støtte en utvidelse av turstisystemet 
til også å gå inn i det nye nærings/industriområdet. 

Vil tilgjengeligheten endres? Nei. 
 
Vil det skje et tap/endring av 
opplevelseskvalitet? 
 

Nei, snarere tvert om dersom det anlegget tursti i 
tilknytning til industri/næringsområdet, og særlig 
dersom ny næringsetablering blir av en ”snill/grønn” 
karakter. Skjønner at det kan/bør innføres 
ferdselsrestriksjoner i deler av året for å skåne 
dykkender og andre fuglearter som bruker området. 
Strenge restriksjoner på løshunder (båndtvang) bør 
vurderes. 

Andre forhold som ble tatt opp: 
Fættenskogen 
 
 

Fættenskogen brukes i mye mindre grad en Ørin N. 
Skogen. Mindre attraktivt område uten kontakt mot 
fjorden. Ligger lengre vekk og er ikke noe alternativ til 
nærskogen. 

Havfrueområdet Mye besøkt i sommersesongen, særlig til 
badeaktiviteter. 

 
 
 
 

Rotfestet bruk av området framhevet av flere. Minnet 
om barndommens bruk av området, ødeleggelsen da 
Aker etablerte seg, følelsen av at nok er nok, 
barndommens minner og opplevelser må kunne være 



forankret i det som er igjen. 
 
Informant: Arnfinn Kverkild, Verdal lokallag av NJFF 
Deltema Svar, kommentarer 
Dagens bruk: 
 
Hva slags aktiviteter foregår i området?  
Hva slags fiske utføres? 

Det foregår ikke fiske etter laks i de nedre deler av 
Verdalselva som kan bli direkte berørt av tiltakene. 
Noen få personer bruker E6 brua som fiskeplass. 
Laksefisket skjer i hovedsak fra Stiklestad og videre 
oppover lakseførende deler av elva. 

Variasjoner gjennom året (sommer, høst, 
vinter, vår)? 

Laksefiske er sesongbestemt. 

Ulik bruk gjennom året? Se over. 
Hvilke deler av influensområdet (nærområdet) 
brukes? Fiskes i influensområdet? 
Kartfesting av bruk! 

Se over. 

Hvem bruker området? 
Individuelle brukere, antall? 
Organiserte brukere (barnehager, skoler, 
frivillige organisasjoner, andre), antall? 
Hvor mange fiskere? 

 

Alder på brukere (voksne, ungdom, barn) 
Alder/kjønn på fiskerne? 

 

Hvor kommer brukerne fra? 
Hvor hører fiskerne hjemme? 

 

Hvorfor bruker folk området?  
Finnes det alternative områder?  
Deltema Svar, kommentarer 
Områdets betydning (verdi) i hovedsak: 
Lokalt (kort eller ingen reiseavstand) for 
brukerne 

 

Regionalt (kan aksepteres for minst et 
heldagsopphold) 

 

Nasjonalt (lang reisetid, lengere opphold)  
Framtidig bruk etter realisering av tiltaket: 
Er det forventet endring i bruksmønsteret, jfr. 
pkt over? 

Nei, dersom oppgang og utgang av laks ikke påvirkes 
av planlagt inngrep. 

Vil tilgjengeligheten endres?  
Vil det skje et tap/endring av 
opplevelseskvalitet? 

 

Spesielt for laksefiske 
Hvordan brukes området til fiske etter laks i 
dag? 

Se foran. 

Endring siste år?  
Andre forhold som ble tatt opp: 
 

Bestanden av oter har økt i nedre deler av elva de 
seinere åra, særlig fra E6 brua og oppstrøms. 

 
Informant: Georg Sørmo, Verdal kommune 
Deltema Svar, kommentarer 
Dagens bruk: 
 
Hva slags aktiviteter foregår i området?  
Hva slags fiske utføres? 

Hovedbildet av friluftsliv og bruken av området er gitt 
gjennom andre informanter. Tilleggsopplysninger fra 
Sørmo: 
Firkantet skogsområde vest for Trones bruk ønskes 
benyttet av Trones bruk og Innherred renovasjon. Blir 
foreslått som næringsareal i ny reguleringsplan. 
Denne skogen er mye brukt, bl.a. av idrettslag. 
Finnes en 7-800 m rundløype i skogen. Tidlig 
snøbart. Terrengløp i området. 

Variasjoner gjennom året (sommer, høst, 
vinter, vår)? 

 



Ulik bruk gjennom året?  
Hvilke deler av influensområdet (nærområdet) 
brukes? 

 

Hvem bruker området? 
Individuelle brukere, antall? 
Organiserte brukere (barnehager, skoler, 
frivillige organisasjoner, andre), antall? 

Ørin N. skogen benyttes i stor grad av barnehager og 
skoler fra hele kommunen.  

Alder på brukere (voksne, ungdom, barn)  
Hvor kommer brukerne fra?  
Hvorfor bruker folk området?  
Finnes det alternative områder?  
Deltema Svar, kommentarer 
Områdets betydning (verdi) i hovedsak: 
 
Lokalt (kort eller ingen reiseavstand) for 
brukerne 

Området har meget stor lokal verdi. 
Turstisystemet på nord og sørsida av elva benyttes 
dessuten av tilreisende fra Inderøy og Levanger på 
dagsbesøk. 

Regionalt (kan aksepteres for minst et 
heldagsopphold) 

 

Nasjonalt (lang reisetid, lengere opphold) Ornitologisk av nasjonal/internasjonal verdi. 
Framtidig bruk etter realisering av tiltaket: 
Er det forventet endring i bruksmønsteret, jfr. 
pkt over? 

Nei, dersom oppgang og utgang av laks ikke påvirkes 
av planlagt inngrep. 

Vil tilgjengeligheten endres?  
Vil det skje et tap/endring av 
opplevelseskvalitet? 

 

Spesielt for laksefiske 
Hvordan brukes området til fiske etter laks i 
dag? 

Se foran. 

Endring siste år?  
Andre forhold som ble tatt opp: 
 

Bestanden av oter har økt i nedre deler av elva de 
seinere åra, særlig fra E6 brua og oppstrøms. 

 
Informant: Halvor Sørhuus, NOF, avd N-Trøndelag 
Deltema Svar, kommentarer 
Dagens bruk: 
Hva slags aktiviteter foregår i området?  
 

Ornitologi, fugletitting 
Ringmerking fra Ørin fuglestasjon (ca. 2000 fugler 
merkes hvert år) 

Variasjoner gjennom året (sommer, høst, 
vinter, vår)? 
 

Fugletitting hele året med topp fra midten av mars til 
ut juni (vårtrekket) og i juli/august til ut oktober 
(høsttrekket). 
Ringmerking kun på høsten. 

Ulik bruk gjennom året? Se over. 
Hvilke deler av influensområdet (nærområdet) 
brukes? 
 
 

Fugletittingen er i hovedsak konsentrert til 
Kausmofjæra, Ørin naturreservat og Rinnleiret med 
omkringliggende områder. 
Ringmerking fra Ørin fuglestasjon er lokalisert til 
Sørøstre hjørne av molo området der tindved har 
etablert seg. 

Hvem bruker området? 
Individuelle brukere, antall? 
Organiserte brukere (barnehager, skoler, 
frivillige organisasjoner, andre), antall? 
 

Fugletitting: 20 mer eller mindre faste, flere hundre 
sporadisk gjennom året. Ornitologer fra mange land 
besøker området hvert år. 
Ringmerking: Opp til 10 personer aktive i helgene. 
Skoler og barnehager bruker området til undervisning 
og turbruk. Populært for disse brukergruppene med 
ringmerkingsaktiviteter. 

Alder på brukere (voksne, ungdom, barn) 
 

Ungdom og voksne. 
Noe bruk fra studenter, skoler og barnehager. 

Hvor kommer brukerne fra? 
Hvor hører fiskerne hjemme? 

Mest lokale til regionale regelmessige brukere fra 
kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og 



Trondheim (++) 
Under de mest aktive periodene på vår- og 
høsttrekket kan ornitologer fra hele landet (og fra 
Europa) besøke området. Sjeldne fuglearter på 
besøk kan tiltrekke seg ornitologer fra store områder. 

Hvorfor bruker folk området?  
Finnes det alternative områder?  
Deltema Svar, kommentarer 
Områdets betydning (verdi) i hovedsak: 
Lokalt (kort eller ingen reiseavstand) for 
brukerne 

 

Regionalt (kan aksepteres for minst et 
heldagsopphold) 

 

Nasjonalt (lang reisetid, lengere opphold) 
 

Våtmarksområdene Ørin, Kausmofjæra og Rinnleiret 
har status som Ramsar område, og har således 
nasjonal/internasjonal verdi. Dette gjenspeiles også 
gjennom brukerne. 

Framtidig bruk etter realisering av tiltaket: 
Er det forventet endring i bruksmønsteret, jfr. 
pkt over? 

Nei, dersom inngrepet ikke ødelegger eller forringer 
våtmarks- og strandeng biotopene slik at fuglelivet 
reduseres. 

Vil tilgjengeligheten endres? Nei 
Vil det skje et tap/endring av 
opplevelseskvalitet? 
 

For fuglelivet vil de nye planene ødelegge verdifull 
biotop i sørlige deler av moloområdet, og derved 
redusere opplevelseskvaliteten for fugletitting. Arter 
som i dag benytter dette område, særlig ved flo sjø, 
må finne alternative biotoper 

Andre forhold som ble tatt opp: 
 
Alternative næringsområder for dykkender 
 

Planlagt tiltak med moloutvidelse mot vest og 
foreslått mudringsområde vil fjerne blåskjell 
forekomster brukt av dykkender.  
Finnes det alternative områder for næringssøk og 
eventuelt hvor store blåskjell forekomster finnes der? 

Bruksalternativer for området Halvor Sørhus vurderer ulike inngrepsalternativer 
slik, ut fra reine ornitologiske forhold: 
 
Best: Fjerne moloen helt, la området restaurere seg 
selv over år. 
Middels: La moloen ligge slik den er i dag. 
Verst: Endre moloutforming og areal og fylle opp med 
marin masse. 

 
Informant: Tor Hynne, lokal næringsfisker 
Deltema Svar, kommentarer 
Dagens bruk: 
Hva slags aktiviteter foregår i området?  
Hva slags fiske utføres? 

Garnfiske etter torsk, hyse, lyr, breiflabb, pigghå 

Variasjoner gjennom året (sommer, høst, 
vinter, vår)? 
Variasjoner i fiske? 

 

 
Ulik bruk gjennom året? 
 

Tre perioder for fiske: 
November – februar: Garnfiske primært etter torsk, 
men også breiflabb og pigghå rundt grunnere vann . 
Mai – april: Fiske forflyttet mer innover i 
Beitstadfjorden og Skarnsundet. 
Mai – oktober: Fiske etter breiflabb og pigghå utover i 
fjorden 

Hvilke deler av influensområdet (nærområdet) 
brukes? 
Fiskes i influensområdet? 
Kartfesting av bruk! 

Hele indre deler av fjorden inn mot Verdal benyttes til 
næringsfiske, særlig omkring marebakken (se Kart). 
I perioder fiskes i et større område, bl.a. i 
Beitstadfjorden og Skarnsundet. 



Hvem bruker området? 
Individuelle brukere, antall? 
Organiserte brukere (barnehager, skoler, 
frivillige organisasjoner, andre), antall? 
Hvor mange fiskere? 

Det er registrert 6 personer som driver næringsfiske 
på heltid. I tillegg er to pensjonerte fiskere aktive i 
området. 

Alder på brukere (voksne, ungdom, barn) 
Alder/kjønn på fiskerne? 

Ca. 40+år: 4 fiskere. 
60 år +: 2 fiskere 
67 år +: 2 fiskere 

Hvor kommer brukerne fra? 
Hvor hører fiskerne hjemme? 

Næringsfiskerne hører hjemme i Verdal (1), 
Verrabotn (2), Steinkjer (2), Levanger (1),samt 2 
pensjonister fra Levanger. 

Hvorfor bruker folk området? Næringsfiske 
Finnes det alternative områder? 
 

I november – februar: Nei, disse nærområdene er de 
eneste som har utnyttbare torskeressurser i denne 
perioden. 

Deltema Svar, kommentarer 
Områdets betydning (verdi) i hovedsak: 
Lokalt (kort eller ingen reiseavstand) for 
brukerne 

Lokal til regional 

Regionalt (kan aksepteres for minst et 
heldagsopphold) 

 

Nasjonalt (lang reisetid, lengere opphold)  
Framtidig bruk etter realisering av tiltaket: 
 
Er det forventet endring i bruksmønsteret, jfr. 
pkt over? 
Endring i næringsfiske? 

Planlagt moloutvidelse vestover, mudring og 
anleggsarbeid vil berøre/hindre næringsfiskeriene 
vest for eksisterende molo. Fiskeplasser forsvinner 
helt, med forventet tap av inntekt (beregnes i forhold 
til resten av fisket). 

Vil tilgjengeligheten endres? 
 

Ja, i perioder. Det forventes at massetransport i elve 
vil sedimentere og fylle mudringsområdet i løpet av 
relativt få år, og derved gradvis restaurere 
fiskeplassene. 

Vil det skje et tap/endring av 
opplevelseskvalitet? 
 

Direkte tap av område for næringsfiske, bør kunne 
kompenseres økonomisk over en viss periode som 
avbøtende tiltak. 

Andre forhold som ble tatt opp: 
 
Oppdrettslaks 

Det fanges mye oppdrettslaks (størrelse 600-700 g) i 
fjorden nå om dagen. Regner med at dette er rømt 
fisk fra Frosta (rømming sommer – høst 2002) 

Endring av strømforhold 
 
 
 

Endring/flytting av molo vil antakelig endre 
strømforhold i fjorden. Dette skjedde også etter at 
nåværende molo ble anlagt. Dette førte imidlertid ikke 
til en endring i fiske vest for molo. 

 


