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Vedlegg 

- Rapport Skjellådalen naturreservat - vurdering av veiframføring 02.05.2017 signert. 

- Sporlogg befaring 

 

Sakens bakgrunn og innhold: 

Som kjent har kommunen over svært lang tid arbeidet mot målet om å få etablert ny 

veiforbindelse mot Flatanger (Osen – Jøssund). 

 

Det er gjennomført en rekke møter med ulike myndigheter, utredninger, planer mht. 

vurdering av ulike alternativer, kost-/nytte- vurderinger, samfunnsøkonomiske vurderinger 

mm. 

 

En av konklusjonene av dette arbeidet er at når det gjelder veiframføring mellom Osen – og 

Flatanger, er trasevalg gjennom Skjellådalen det beste, om ikke det eneste, alternativ. 

Som kjent er Skjellådalen fredet som naturreservat. En veiframføring her vil derfor betinge 

en endring av fredningsbestemmelsene og/eller grensene på naturreservatet. Dette kan kun 

gjøres av regjering i statsråd. 

 

I samråd med regionale myndigheter har en ut fra dette konkludert med at det må gjøres et 

arbeid opp mot nasjonale myndigheter. En start på dette arbeidet bør være å få gjennomført 

en faglig kompetent vurdering på om veiframføring gjennom Skjellådalen i vesentlig grad vil 

forringe verneformålet. Konklusjon av en slik vurdering vil være bestemmende på om 

nasjonale myndigheter kan åpne for å ta en ny vurdering mht vernestatus, grensesetting mv. 

 

Med bakgrunn i dette leide Flatanger og Osen kommuner, etter forutgående utvelgelse i h.h.t. 

offentlige innkjøpsbestemmelser, inn konsulentselskapet Sweco AS til å ta en vurdering av 

om veiframføring gjennom Skjellådalen naturreservat i vesentlig grad vil forringe 

naturreservatets verneformål. Likeledes blir også diskutert om det er mulig å gjøre tiltak, som 

kan redusere de negative konsekvensene. Sluttrapport av 2.5.2017 er vedlagt saken. 

 

Rapporten sannsynliggjør at det er mulig å bygge vei gjennom Skjellådalen uten at verdiene 

som er knyttet til boreal regnskog reduseres. Negativ påvirkning på størrelses- og 

urørtverdiene kan imidlertid vanskelig unngås ved en veiframføring gjennom dalen. 



Det angis også at når det gjelder verneverdiene, som størrelse, urørthet, kystnærhet og typisk 

barskog for regionen finnes det flere verna barskogområder med mange av de tilsvarende 

verdiene nordover fra Skjellådalen, mens det er svært få sørover. 

 

Vurdering: 

Foreliggende rapport fra Sweco AS sannsynliggjør at det kan, under bestemte forutsetninger, 

fremføres vei gjennom Skjellådalen uten at verdiene som er knyttet til boreal regnskog 

reduseres. Urørt-verdien blir imidlertid påvirket. 

 

Mye tyder på at en evt. veilinje kan legges på den ene siden av dalen, og således minimere 

evt. reduksjon av vernet areal. 

 

Med bakgrunn i pågående endringer av fylkesgrenser, kommunestruktur, framvekst av 

kystnær næringsutvikling mm aktualiseres gode kommunikasjoner langs Trøndelagskysten i 

stadig større grad. 

 

Arbeidet med å etablere veiforbindelse mellom Osen og Flatanger kan nå mål-rettes mer 

konkret mot at en søker å få etablert veiforbindelsen gjennom Skjellådalen, og således må 

arbeide mer målrettet opp mot regionale og sentrale myndigheter for å få endret 

vernegrensene på naturreservatet eller verneformålet. 

Dette er i så fall en strategi som bør ha lokalpolitisk forankring. 

 

Rådmannens innstilling: 

Osen kommunestyre fastslår at etablering av sammenhengende veiforbindelse langs kysten i 

det Nye Trøndelag er av samfunnsmessig stor betydning. Dette betinger bl.a. at kystnær 

veiforbindelse mellom Osen og Flatanger må etableres. 

Ut fra bl.a. samfunnsøkonomiske hensyn må veiforbindelsen skje i en trase som berører 

Skjellådalen naturreservat, og således betinges etableringen av at verneformålet, eller 

grensene til verneformålet, til naturreservatet må endres. 

 

Med bakgrunn i dette, tidligere utredninger, samt nylig rapport fra Sweco AS av 2.5.2017, 

prosjektnr: 28894001; «Veiframføring gjennom Skjellådalen naturreservat – vurdering i 

forhold til verneformålet og tiltak som kan redusere forringelsen», får administrasjon og 

ordfører i oppdrag å arbeide opp mot regionale og nasjonale myndigheter med sikte på at 

veiframføring mellom Osen og Flatanger gjennom Skjellådalen kan etableres. 

 

 

 


