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Rådmannens innstilling:
Kommunen stiller seg positiv til en prosess med å fastlegge grenser for naturreservatet
på Ørin nord.
Vedlegg:
Brev fra Direktoratet for naturforvaltning dat. 11.02.2011,
Flyfoto, Ørin nord dat. 07.03.2011,
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kausmofjæra fuglefredningsområde ble opprettet 19. desember 2003, og ved
opprettelsen ble det lagt til grunn at fredningsområdet skulle utvides når endelig
avklaring av reguleringsplan for industriarealet på Ørin nord forelå. Flytting av molo
på Ørin nord med henblikk på å gjenskape et mest mulig naturlig elvedelta samtidig
som behovet for industriareal ble ivaretatt på tilfredsstillende måte, har gjennomgått
omfattende utredninger de senere årene. Dette kulminerte med vedtatt reguleringsplan
i 2007, og flytting av moloen som nå er gjennomført i henhold til vedtatt plan.
Med bakgrunn i dette har Direktoratet for naturforvaltning (DN) nå gitt Fylkesmannen
i oppdrag å utarbeide et høringsforslag for utvidelse av fredningsområdet.
Kausmofjæra fuglefredningsområdet er opprettet med hjemmel i Lov om naturvern,
som i 2009 ble erstattet av Naturmangfoldloven.

I Naturmangfoldloven er ikke verneformen fuglefredningsområde videreført, og
alternativ verneform vil nå være biotopvernområde eller naturreservat. DN mener at
verneformen naturreservat vil være mest aktuell å benytte. Både Kausmofjæra
fuglefredningsområde og Ørin naturreservat ligger i Verdalselvdeltaet, og
Fylkesmannen bes vurdere om det kan være hensiktsmessig å slå sammen disse
verneområdene til ett naturreservat.
Fylkesmannens høringsforslag om verneområde i Verdalselvdeltaet skal oversendes
DN for faglig godkjenning. Etter dette skal det gjennomføres lokal og sentral høring av
verneforslaget før tilråding oversendes DN.
Vurdering:
Kommunen har i utredningsarbeidet med flytting av molo på Ørin nord vært
inneforstått med at det vil være aktuelt å utvide fredningsområdet tilsvarende sørover,
og ønsker å delta i varslet planprosess for utvidelse av verneområdet på en konstruktiv
måte.

