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Flatanger og Osen kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag har lenge arbeidet mot et mål om å få etablert 
veiframføring mellom de to kommunene. Kommunene vurderer et trasévalg gjennom Skjellådalen naturreservat 
som det mest realistiske. I denne rapporten gjør Sweco en vurdering av om en veiframføring gjennom 
Skjellådalen naturreservat i vesentlig grad vil forringe naturreservatets verneformål. Det blir også diskutert om det 
er mulig å gjøre tiltak, som kan redusere de negative konsekvensene. Til slutt gjøres en grov vurdering av andre 
vernede områder sett opp mot miljøverdiene og verneformålet i Skjellådalen naturreservat. Rapporten baseres på 
eksisterende kunnskap og rapporter, samt en befaring i reservatet. 

To hovedkvaliteter er nevnt i forbindelse med formålet for fredningen av Skjellådalen: 1) Området har boreal 
regnskog og sjeldne arter, og 2) Området er et større, urørt, kystnært barskogområde som er typisk for regionen. 

Verdiene knyttet til boreal regnskog i Skjellådalen naturreservat kan trolig bevares selv om vei bygges gjennom 
reservatet. Dette forutsetter at det tas nøye hensyn til naturtypelokalitetene og tilknyttede arter i planleggingen av 
veien. Dette inkluderer ny kartlegging av verdier og naturtypegrenser (inkludert buffersoner for å unngå 
kanteffekter av hogst innover i naturtypen), og nøyaktig tilpassing av veitrasé basert på dette, samt valg av 
tekniske løsninger som minimerer arealinngrep.  

Negativ påvirkning på størrelses- og urørtverdiene kan vanskelig unngås ved en veiframføring gjennom dalen. 
Verdiene kan imidlertid trolig kompenseres i større eller mindre grad ved å utvide vernegrensene eller verne 
andre områder i kommunene, med tilsvarende kvaliteter, som en kompensasjon/erstatning.   

En gjennomgang og sammenligning med andre naturvernområder i regionen viser at det å bevare den boreale 
regnskogen i Skjellådalen ikke er avgjørende for å kunne bevare den aktuelle naturtypen med tilhørende verdier 
og arter i regional og nasjonal sammenheng. Med bakgrunn i truethet av naturtypen og den begrensede 
utbredelsen av naturtypen og tilhørende arter nasjonalt og internasjonalt, er det likevel viktig å benytte føre-var-
prinsippet, og å bevare flest mulig av gjenværende lokaliteter. Når det gjelder de andre 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.  
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1 Bakgrunn og formål med rapport 

Flatanger og Osen kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag har lenge arbeidet mot et mål om å få 
etablert veiframføring mellom de to kommunene. Kommunene vurderer et trasévalg gjennom 
Skjellådalen naturreservat som det mest realistiske, og ønsker å få vurdert de miljømessige 
konsekvensene av at det etableres vei gjennom verneområdet.  

I denne rapporten gjør Sweco en vurdering av om en veiframføring gjennom Skjellådalen 
naturreservat i vesentlig grad vil forringe naturreservatets verneformål. Det blir også diskutert om 
det er mulig å gjøre tiltak, som f.eks. justeringer av veitrasé, vernegrenser eller annet, som kan 
redusere de negative konsekvensene. Til slutt gjøres en grov vurdering av andre vernede områder 
sett opp mot miljøverdiene og verneformålet i Skjellådalen naturreservat.  

Rapporten er skrevet med bakgrunn i eksisterende kunnskap om området, samt befaring foretatt 
av biolog Kjersti Misfjord (Sweco) sammen med representanter fra Osen og Flatanger kommune 
den 4. april 2017. Befaringens formål var å få en oversikt over området, og det ble ikke foretatt ny 
kartlegging/registreringer.  

2 Vurdering av verneformål og veiframføring 

2.1 Beskrivelse av tiltaket 

Figur 1 viser skissert veitrasé gjennom Skjellådalen naturreservat. Andre trasévalg vurderes også 
av kommunene, som på sørsiden av Skjellåa.  

  

Figur 1. Skisserte veiplaner vist på utsnitt fra kommuneplanens arealdel for de to kommunene. Til venstre: 

Osen kommune. Veitrasé vist som grønn hensyns-/båndleggingssone i påvente av regulering 

(Kommuneplanens arealdel for Osen vedtatt 07.09.2016). Til høyre: Flatanger kommune. Veitrasé vist som 

ikke juridisk bindende illustrasjon - gul linje (Kommuneplanens arealdel for Flatanger kommune, utkast 

02.02.2016).  

2.2 Verdier i Skjellådalen naturreservat 

2.2.1 Bakgrunn for vernet 

Skjellådalen naturreservat (se kart over reservatet i figur 2) i Osen og Flatanger kommuner ble 
vernet 31.08.2001 gjennom verneplan for barskog i Midt-Norge, fase II (Direktoratet for 
Naturforvaltning 1998). Formålet med verneplanen var å «sikre et representativt utvalg av det 
typiske og de sjeldne/trua elementene i norsk barskognatur for ettertiden». I første fase (1992) ble 
39 barskogområder vernet i region Midt-Norge. Det ble i etterkant vurdert at det manglet 
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typeområder i tre soner (regioner), at boreal regnskog1 ikke var godt nok dekket, og at arealer på 
høy og middels bonitet i lavlandet var underrepresentert. På bakgrunn av dette ble Skjellådalen 
inkludert blant nye områder som ble vernet i fase II av barskogvernarbeidet.    

 

Figur 2. Kart over Skjellådalen naturreservat med naturtypelokaliteter. Kilde: miljødirektoratet.   

 

2.2.2 Verneformålet for Skjellådalen naturreservat 

Verneformålet for Skjellådalen naturreservat (Lovdata 2001): 

«Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med 
alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området er et større, 
urørt, kystnært barskogsområde som er typisk for regionen, med boreal regnskog og sjeldne 
arter.» 

De største verdiene i reservatet knyttes til lokaliteter med boreal regnskog, og rødlistede arter som 
er karakteristiske for denne naturtypen.  

2.2.3 Beskrivelse av naturreservatet 

Skjellådalen naturreservat ligger i en kystnær dal med en øst-vestlig-retning. Området ligger i klar 
oseanisk seksjon og i mellom-nordboreal vegetasjonssone (Moen 1998). Berggrunn består av 

                                                      
1 Boreal regnskog forstår vi i denne sammenheng som det samme som delnaturtypen «boreal regnskog med gran» 
definert i utkast til faktaark for naturtyper fra 2014 (Direktoratet for naturforvaltning 2014), og «kystgranskog» definert i 
DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Det finnes også boreal regnskog med furu som dominerende 
treslag (utbredelse på Vestlandet) og lauvskogdominert boreal regnskog nord for granas naturlige utbredelsesområde i 
Nord-Norge (nord for Saltfjellet). I Midt-Norge nordover til Saltfjellet, og i Skjellådalen, er det snakk om 
kystgranskog/boreal regnskog med gran, og det er derfor denne naturtypen det er relavant å omtale og vurdere i denne 
rapporten. Når begrepene «regnskog», «boreal regnskog», «boreal barskog», «boreal regnskog med gran» og 
«kystgranskog» nevnes videre i denne rapporten, omtaler de alle samme naturtype med gran.    



   

 
 

RAPPORT SIDE 7 AV 19  

 
 

amfibilott og migmatittgneis (NGU.no). I dalbunnen renner Skjellåa, mens andre elver (som Indre 
Trollengelva) og bekker kommer ned dalsiden og kobles til Skjellåa. Der elva er sakteflytende 
danner den små vatn. Hele dalsystemet er inkludert i vernet. En høydeforskjell fra 40 moh. til 400 
moh. gir stor variasjon og et grunnlag for ulike naturtyper. I de nedre delene og innover 
bekkedalene vokser granskog, mens lenger opp går skogen over til glissen furuskog som danner 
skoggrensa (figur 3), mens fjelltoppene er snaue. Lokalt finnes innslag av rikbarkstrær, som osp, 
rogn, selje og gråor. Bunnvegetasjonen er for det meste preget av blåbær-blokkebær. Skogen er i 
noe varierende alder, mens særlig på Osensiden av reservatet finnes gammelskog.  

Det ble utført naturfaglige undersøkelser i forbindelse med verneplanen i 1996 (Gaarder 1997). 
Funnene som ble gjort den gang har senere blitt digitalisert som naturtyper og er lagt til naturbase 
(Lyngstad et al 2005). Artsfunn i artskart knyttes også til undersøkelsen som ble gjort i 1996. 

 

 
Figur 3. Skjellådalen naturreservat sett mot vest. Glissen furuskog i øvre del av naturreservatet. Foto: Sweco 

 
 

Spesielle naturverdier 

Nederste deler av reservatets dalbunn ligger under marin grense. Dette sammen med et fuktig 
klima og lokalklima, og innslag av rikbarkstrær, legger til rette for boreal regnskog. Boreal regnskog 
gjenkjennes ofte på innhold av epifyttiske lav, men har et nedbørkrav som må tilfredsstilles for at 
disse artene skal finnes her. Vanligvis er det i boreal regnskog krav til årsnedbør på over 1200 mm 
og over 200 nedbørsdager i året (Andersen et al 2000, Gaarder 2013).  

Skjellådalen naturreservat har to mindre områder med kystgranskog (boreal regnskog med gran 
som dominerende treslag) (Gaarder 1997). Kystgranskog har begrenset utbredelse (naturtypen 
finnes langs kysten i Trøndelag og i sørlige deler av Nordland) og regnes som en sterkt truet (EN) 
naturtype i Norsk rødliste for naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011). Epifyttisk lav knyttes 
spesielt til slike naturtyper, og i Skjellådalen er det funnet flere rødlista arter som er typiske for 
naturtypen (Gaarder 1997, artskart.no), slik som gullprikklav (VU), skorpefiltlav (NT) kystkantlav 
(EN), trønderflekklav (VU) (Henriksen & Hilmo 2015). Rund porelav er en typisk signalart for 
naturtypen som er registrert her, men denne er ikke på rødlista. I tillegg er andre rødlistearter 
knyttet til gammelskog registrert, som svartsonekjuke (NT), trådragg (VU) og kystdoggnål (NT). 
Rødlisteartene er i hovedsak registrert i eller nær kystgranskoglokalitetene, mens enkelte av 
gammelskog-artene er registrert andre steder, se kart i figur 4. Det presiseres at det kan være 
unøyaktigheter i geografisk plassering av artene.  
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Figur 4. Skjellådalen naturreservat med registreringer av naturtyper og rødlistearter. Registreringen av 

skorpefiltlav og gullprikklav på grensen til naturreservatet i sørøst er feilplassert, de er trolig funnet inne i 

naturtypelokalitet BN00020952. Det er usikkerhet rundt nøyaktig plassering også for de andre funnene. Kart 

hentet fra Naturbase.  

Den rikeste lokaliteten med kystgranskog, BN00020952 (verdi A), ligger i østlige del av reservatet 
(figur 2 og figur 4). Skogen her vokser på marin leire, og har et høyt mangfold av ulike lavarter 
typisk for naturtypen. En stor andel av funnene av rødlistearter i reservatet er knyttet til denne 
lokaliteten.  

En litt mindre lokalitet, BN00099369 (verdi C/B), ligger høyere opp i terrenget, noe skjermet (figur 2 
og figur 4). Innslag av gullprikklav (VU) viser at det er ganske fuktig her og lokaliteten kan 
karakteriseres som kystgranskog.  

Lokalitet BN00009594 dekker reservatet i Osen kommune, og beskriver gammelskog (figur 2 og 
figur 4). Området er feilregistrert som kystgranskog (verdi A) i Naturbase. Avgrensingen følger 
fylkesgrensen og vernegrensen og gir ikke en avgrensing av selve naturtypen. Verdivurderingen er 
også usikker (pers.medd. Geir Gaarder).  

Lokalitetene beskrevet over ble kartlagt i 1996, og i rapporten ble det oppgitt en unøyaktighet på 
50-100 m for lokalitetsgrensene (Gaarder 1997). Lokalitetene er digitalisert i Naturbase flere år i 
etterkant av andre enn de som gjorde kartleggingen. Under befaring 4. april 2017 ble det observert 
eldre løvtrær med dominans av lobaria-arter (figur 5), slik som lungenever og skrubbnever, utenfor 
kystgranskogens avgrensing.  

Det er nevnt i vernegrunnlaget at det skal være rikmyr i vestlig område av reservatet, med 
kalkkrevende arter. Det er også registrert potensiale for rikmyr i kartløsningen GINT. Rikmyr er i 
sterk tilbakegang og regnes som en sterkt truet (EN) naturtype i Norsk rødliste for naturtyper 
(Lindgaard og Henriksen 2011).  



   

 
 

RAPPORT SIDE 9 AV 19  

 
 

  

Figur 5. Til venstre: Lungenever er stedvis svært dominerende. Til høyre: Granskog vokser hovedsakelig i 

dalbunnen langs Skjellåa. Foto: Sweco. 

 

Eksisterende påvirkning i området  

Selv om verneområdet kan fremstå urørt har det hatt noe påvirkning opp gjennom årene, før 
inntredelse av vern. Plukkhogst er tidligere utført i større deler av verneområdet, og en ser fortsatt 
spor etter gjenstående stubber. Dette har medført et mindre innslag av død ved i ulike 
nedbrytningsstadier. Det er et bruk like øst for reservatet og det er spor etter kulturpåvirkning i 
reservatet.  

Langs nordsiden av Skjellåa har det tidligere gått en strømlinje/telefonlinje. Denne er delvis tatt 
ned, men stolper står fortsatt igjen (figur 6). Strømlinjen har fulgt et myrbelte, men det har trolig 
også vært noe hogst i forbindelse med oppsetting og drift.  

Området brukes noe som turområde og det går en delvis merket tursti gjennom område; mellom 
Jøssund og Osen.  

Etter kartleggingen i forbindelse med verneplan for området, ble det hugget ned mindre teiger i det 
som i dag er verneområdet. Noe av dette er i sentrale deler av den østlige lokaliteten med 
kystgranskog. Det er ukjent hvordan dette har påvirket naturtypen og forekomsten av rødlista arter 
her.  

 
Figur 6. Det er fortsatt spor etter den tidligere strømlinja med gjenstående stolper. Linja har gått langsgående 

et myrparti. Foto: Sweco. 
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2.3 Konsekvens av veiframføring 

Valg av plassering av den nye vegtraséen kan på ulik måte påvirke verneverdiene. Vi vil her se på 
hvilken konsekvens det vil gi dersom veien legges gjennom naturreservatet, og hvilken innvirkning 
den vil ha på viktige naturverdier. Under vurderes konsekvens for de ulike sentrale punktene som 
er nevnt i verneformålet.  

2.3.1 Konsekvens for lokaliteter med kystgranskog og rødlistearter 

Registrerte rødlistearter i reservatet knyttes hovedsakelig til kystgranskog i de avgrensa 
naturtypelokalitetene og behandles her sammen med kystgranskog.  

Eksisterende kunnskap om påvirkning på kystgranskog og tilknyttede arter 

For å unngå skade på kystgranskog må de forhold som tilrettelegger for at det finnes kystgranskog 
her, ikke endres. Opprettholdelse av lokalklima er viktig for kystgranskog, da den trenger en 
kontinuitet av fuktighet for de typiske artene som lever her. Inngrep som vil påvirke dette kan gi 
negativ effekt på arter i kystgranskogen.  

Vindfelling er delaktig i den naturlige dynamikken i slike skogområder. Dette medfører små 
lysåpninger i skogen som er med på å gi leveområder for arter tilknyttet kystgranskog. I tillegg til 
fukt trenger lavarter sollys for vekst. Død ved i ulike nedbrytningsstadier er viktig for flere arter, 
også for å skape en kontinuitet. Ved forvaltning av kystgranskog som ikke er vernet, er det trukket 
frem at store lokaliteter kan få utført gjennomhogst og gruppehogst (Holien & Prestø 2008). 
Populasjoner av granfiltlav og gullprikklav kan under gitte omstendigheter tolerere noe hogst 
(Holien 2015). I de fleste kjente lokaliteter med kystgranskog har det til dels tidligere vært 
gjennomhogd. Dette gjør at det er usikkert hvordan naturtilstand til kystgranskog er, og trolig kan 
noe gjennomhogst være positivt for skogen.  

Ved flatehogst vil artsmangfoldet i skogen bli forandret. Påvirkningen av flatehogst er også 
gjeldende i kantsonene rundt, på grunn av blant annet endret lysforhold. I tillegg vil fjerning av skog 
kunne gi en redusert vindskjerming, som igjen vil gi økt uttørring av arter (Holien & Prestø 2008). 
Det er særlig leveforholdene for de fuktkrevende lavartene som påvirkes, og bladlav med 
cyanobakterier skades ofte ved direkte solstråling (Gauslaa & Solhaug 2000). Det er usikkert hvor 
langt innover kantsoner kan påvirkes av hogst, men trolig opp mot 50 meter (Prestø & Holien 
2001).  

I tillegg til hogst er kystgranskogens trusler knyttet til sterkt elgbeite. Elgen beiter gjerne på løvtrær 
med rikbark, som også er et viktig treslag for de rødlista epifyttiske lavartene. Mangel på nytt tilslag 
av rogn og andre rikbarksarter gjør at det kan bli utfordrende for lavartene å finne nye leveområder 
når vertstreet dør (Gaarder 2013, miljødirektoratet 2014). Mangel på eldre rikbarkstrær er også 
sentralt. Et moderat elgbeite er derimot viktig, da bitt i trær gir egna etableringssteder for lav, 
forutsatt at det ikke tar livet av treet (Holien & Prestø 2008). Det ferdes en del elg i reservatet, noe 
som kan være med på å redusere tilgang til framtidig substrat for arter i kystgranskogen.  

Det er hovedsakelig epifyttisk lav som knyttes til kystgranskog (mye på grunn at disse har blitt mest 
forsket på), men det finnes også et mangfold av andre arter. Selv om kunnskapsgrunnlaget for flere 
av artene i kystgranskog har økt siste årene (Holien 2015) så er det mye som gjenstår før man vet 
alt om artenes levekrav og deres tålegrense ovenfor inngrep.  

Påvirkning av ny veitrasé på lokaliteter i Skjellådalen 

En eventuell veitrasé gjennom lokalitetene med kystgranskog kan sammenlignes med påvirkningen 
fra flatehogst, og vil gi fragmentering av lokalitetene, økt solinnstråling, endret luftfuktighet og vil i 
stor grad skade lokalitetenes verdier. Veitrasé bør på bakgrunn av dette legges utenfor lokalitetene 
og en buffersone rundt disse for å hindre lys- og vindpåvirkning. Det er som tidligere beskrevet i 
tillegg usikkerhet rundt nøyaktig avgrensing av kystgranskoglokalitetene. Den sammenhengende 
granskogen bør bevares for å hindre at lokalklimaet endres, og veitrasé bør heller legges i mer 
glissen furuskog for å hindre negativ påvirkning på kystgranskog og tilknyttede arter.  
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2.3.2 Konsekvens for Skjellådalen naturreservat som et større, urørt 
kystnært barskogområde 

Selv om det tidligere har vært noe menneskelig påvirkning i dalen, er det i dag ingen større 
menneskelige aktiviteter her, og dalen framstår som urørt. Avgrensingen av verneområdet er gjort 
for å kunne bevare de viktigste naturkvalitetene, i tillegg til å bevare urørtheten i dalen. En veitrasé 
gjennom dalen vil påvirke urørtheten i stor grad, og Skjellådalen vil med veiframføring ikke lenger 
fremstå som et urørt barskogområde. Med veiframføring kan det også bli nødvendig med endring 
av vernegrensene, og reservatet reduseres i så fall i størrelse. Den negative konsekvensen for 
verneverdiene urørthet og størrelse er det vanskelig å unngå, uansett plassering av veitrasé. Med 
en god og landskapstilpasset plassering av veien kan kanskje effekten på opplevelsen av inngrep 
reduseres noe, dette kan imidlertid komme i konflikt med hensynet til å unngå påvirkning på 
kystgranskog. En plassering av veien lenger opp i dalsiden og mot kanten av reservatgrensen, vil 
redusere hvor mye areal reservatet eventuelt blir innskrenket med. Muligheten for å gjøre dette 
begrenses av hvor bratt terreng det er mulig å legge veien i.   

2.3.3 Konsekvens for planter, dyreliv og økologiske prosesser 

Området brukes av dyr som er vanlige i regionen, slik som elg, hare og rev, samt skogtilknyttede 
fugler. Økt trafikk og ferdsel vil kunne gi noe mer forstyrrelser på dyrelivet, spesielt ved 
anleggsgjennomføring, men også i etterkant.  

De rødlista planteartene som er registrert er i hovedsak tilknyttet eksisterende naturtypelokaliteter. 
Ellers i området finnes en planteflora typisk for regionen.  

Det er usikkert om og hvor det finnes rikmyr innenfor verneområdet. Dette må undersøkes 
nærmere i det videre arbeidet med plassering av veitrasé.  

En ny veitrasé vil lokalt påvirke planteliv negativt med terrenginngrep og arealbeslag, og kunne 
påvirke økologiske prosesser i nærområdet til veien gjennom blant annet endrete 
dreneringsforhold, lys- og vindforhold. En vei kan også fungere som spredningsvei for fremmede 
arter til området. Dyreliv vil påvirkes i størst grad under anleggsperiode, men også i etterkant ved 
at det blir en økning i ferdsel og trafikk.  

2.3.4 Oppsummering – vurdering i forhold til verneformål 

I rapporter om kystgranskog (Holien 2015) pekes det på at det fortsatt er mangler på kunnskap om 
arter som lever i kystgranskogen, og hvilken tålegrense disse har for inngrep. Dermed er føre-var-
prinsippet viktig når det gjelder forvaltning av kystgranskog/boreal regnskog. En veitrasé bør 
legges utenfor lokaliteter med kystgranskog med en god margin. Dersom dette gjøres kan trolig 
negativ påvirkning på disse verneverdiene unngås.  

En veiframføring vil medføre negativ påvirkning på verneverdiene urørthet og størrelse.  

Planteliv og økologiske prosesser vil påvirkes av ny vei, hovedsakelig lokalt langs traséen. Det er 
imidlertid manglende kunnskap om rikmyr i verneområdet, og en eventuell påvirkning på denne 
naturtypen. Dyreliv forventes hovedsakelig å bli negativt påvirket i anleggsperioden. 

3 Mulige tiltak som kan redusere konsekvensen 

I følgende kapitler beskrives mulige tiltak som kan redusere den negative konsekvensen som en 
veitrasé vil medføre.  

3.1 Justere veitrasé etter naturverdier 

En eventuell veitrasé bør legges slik at påvirkning på store naturverdier blir minimale. De 
naturverdier med størst verdi ligger i dalbunnen, og følger hovedsakelig Skjellåa. En veitrasé i 
dalbunnen bør derfor unngås. Omkringliggende granskog rundt kystkranskoglokalitetene vil 
fungere som en beskyttelse mot negativ påvirkning av vind og direkte sollys. Det bør settes en 
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buffersone rundt de registrerte lokalitetene med tanke på endret lys- og vindpåvirkning på 50-100 
meter. I tillegg bør buffersonen tilpasses lokale forhold, med tanke på topografi og vindretning. Den 
sammenhengende granskogen bør bevares for å hindre at lokalklimaet endres. Større 
myrområder, slik som Stormyra, bør også unngås, da disse kan ha påvirkning på fuktighetsforhold i 
kystgranskoglokaliteter lenger ned.  

Figur 7 viser et kart over de mest verdifulle naturområdene, hvor vi anbefaler at det unngås 
inngrep. Sonen er basert på dagens kunnskap om rødlistede artsregistreringer og viktige 
naturtypelokaliteter (inkludert en buffersone rundt disse) i området.  

Det presiseres at det er usikkerhet når det gjelder nøyaktig avgrensing av naturtypelokalitetene, og 
geografisk avmerking av rødlistearter. Det er derfor viktig at det foretas ny kartlegging og 
avgrensing av lokaliteter i forbindelse med den videre planleggingen av veien, slik at veitrasé kan 
legges utenom de viktigste naturverdiene.  

Det er usikkert om det er verdifulle rikmyrer i reservatet. Dette må undersøkes nærmere for å 
kunne tilpasse veitraséen til eventuelle slike lokaliteter.  

For å bevare ett størst mulig sammenhengende område av naturreservatet vil det være en fordel 
om veitrasé legges så nærme vernegrensa som mulig.  

 

Figur 7. Kart som viser de viktigste naturområdene hvor inngrep bør unngås. Kilde: Sweco.   
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3.2 Skånsomme byggemåter 

Plasseringen av veien i terrenget kan ha noe å si for hvor inngrepspåvirket området vil framstå 
etter bygging. En gjennomtenkt plassering i terrenget kan også redusere arealbeslaget av veien. 
Store skjæringer og utfyllinger bør unngås for å redusere terrenginngrep og arealbeslag. I særlig 
bratt terreng og ved elve-/bekkekryssinger kan bru erstatte det som kan bli store fyllinger.  

Det er vesentlig brattere på sørsiden av Skjellåa enn nordsiden. Ved å legge veitraséen i et flatere 
terreng vil det bli mindre behov for skjæringer og utfyllinger. Veien bør generelt bygges slik at minst 
mulig arealer blir berørt. Uttak av masser bør ikke gjøres inne i verneområdet, og 
overskuddsmasser må transporteres ut.   

3.3 Justere vernegrenser 

Ved en eventuell veiframføring i naturreservatet vil dette kreve en endring av verneforskrift, 
eventuelt dispensasjon etter naturmangfoldloven §48. En mulighet vil være å endre vernegrensen 
slik at en veitrasé går utenfor verneområdet. Areal knyttet til verneområdet vil da minskes. Det kan 
være aktuelt å utvide vernegrensene andre steder, slik at et tap der veien går kompenseres, helt 
eller delvis. Det må da vurderes om nærliggende arealer, for eksempel i mindre sidedaler til 
Skjellådalen, har verneverdi til å inkluderes i vernet. Dette bør være områder med tilsvarende eller 
lignende verdi som det som går tapt ved en veiutbygging. Områdene rundt dagens reservat må 
vurderes og naturverdier kartlegges nærmere for å si om de kan inkluderes. 

Det ligger noen kystgranskoglokaliteter i nærheten av reservatet. Sør for Skjellådalen ligger en 
verdifull lokalitet, «Trollenget», og noe nordøst for reservatet ligger «Leirvika». Begge disse kan 
betegnes som restlokaliteter og lokalitetene grenser til områder som er hogd. Dette gjør at de ikke 
får en naturlig sammenheng med Skjellådalen naturreservat. I tillegg er lokalitetene noe små til å 
bli et eget verneområde.  

Andre områder i kommunene kan også vurderes å vernes. Vern av et nytt skogområde med 
tilsvarende kvaliteter og verdier som i Skjellådalen naturreservat kan fungere som økologisk 
kompensasjon for de verdiene som går tapt ved en eventuell veiframføring.  

3.4 Avbøtende tiltak i eksisterende kystgranskoglokaliteter 

Det kan gjøres avbøtende tiltak i og rundt eksisterende lokaliteter for kystgranskog i Skjellådalen 
for å tilrettelegge for økte naturverdier her. Et viktig punkt for kystgranskogen er at mange av de 
tilknyttede lavartene krever innslag av trær med en rikere bark. Med et stort beitepress fra elg kan 
nyoppslag av rikbarkstrær være lite. For å øke og sikre fremtidig substrat for rødlista lav kan det 
gjøres utplantinger av f.eks rognetrær eller det kan gjerdes inn et område for å unngå nedbeiting.  

3.5 Miljøoppfølging 

For å følge opp miljø gjennom planleggings- og anleggsfase bør det lages en miljøoppfølgingsplan. 
Det bør gjennomføres grundige miljøundersøkelser før, underveis og etter at inngrep er 
gjennomført, og tilpasninger og nye tiltak bør vurderes fortløpende på bakgrunn av dette.  

 

4 Vurdering av andre verneområder med tilsvarende 
verneformål 

To hovedkvaliteter er nevnt i forbindelse med formålet for fredningen av Skjellådalen: 1) Området 
har boreal regnskog og sjeldne arter, og 2) Området er et større, urørt, kystnært barskogområde 
som er typisk for regionen. Under gjøres en grov sammenligning for de to punktene med andre 
verneområder med lignende kvaliteter:  

1) Området har boreal regnskog og sjeldne arter 
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De sjeldne artene som er registrert i Skjellådalen er i hovedsak knyttet til boreal regnskog med 
gran. Det er derfor ikke foretatt noen egen analyse av verneområder der de spesifikke artene er 
registrert, men vurdert at en gjennomgang av verneområder med boreal regnskog indirekte også 
dekker disse artene. 

Boreal regnskog/kystgranskog har i Norge utbredelse kun i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og 
Nordland fylker. Tyngdepunktet er på sørlige deler av ytre Fosen, i Namdalen, og innenfor 
Brønnøysund, men typen finnes også sparsomt rundt Trondheimsfjorden og nordover mot Rana. 
(Gaarder et al. 2013, Direktoratet for Naturforvaltning 2014). I Europa finnes naturtypen kun i 
Norge, og utbredelsen er svært begrenset også i andre verdensdeler (Gaarder 2013).  

For å kunne gjøre en vurdering av hvor mange naturvernområder som inneholder boreal regnskog 
med gran, har vi sett på verneformålet til alle naturreservater vernet etter verneplan for skog i Sør- 
og Nord-Trøndelag, samt Nordland sør for Saltfjellet. Det er til sammen 49 naturreservater der 
boreal regnskog (eller kystgranskog/kystbarskog) er nevnt spesifikt i verneformålet, og Skjellådalen 
er altså et av disse (data er hentet fra Naturbase i april 2017), se kart i figur 8.  

Verneområder kan inneholde lokaliteter med boreal regnskog uten at det er spesifisert som spesiell 
verdi i verneformålet. Over har vi dessuten gått igjennom kun skogsreservater (og dermed utelatt 
andre typer reservater, landskapsvernområder, nasjonalparker m.v.), dette for å ha mulighet til å 
manuelt gjennomgå alle verneformålene. Naturtypen kan imidlertid finnes innen andre typer 
verneområder, og vi har derfor gjort en GIS-analyse for å plukke ut verneområder som overlapper 
med Naturbase-registrerte lokaliteter av naturtypen «kystgranskog»/«regnskog» (data hentet fra 
Naturbase i april 2017). Dette gjelder ytterligere seks verneområder utover de 49 allerede nevnt 
(fire naturreservater, et landskapsvernområde og en nasjonalpark, alle inneholder 
kystgranskoglokaliteter av A- eller B-verdi).  

Naturtypen kan finnes i ytterligere enkelte verneområder uten at det er registrert i Naturbase, og 
naturtypen kan dessuten overlappe med og dermed være registrert som andre naturtyper med 
lignende økologi (for eksempel fossesprøytsoner, gammel granskog og bekkekløfter). 
Verneområder som inneholder slike naturtyper kan dermed ha til dels sammenlignbare verdier som 
det registrert i Skjellådalen. Vi antar imidlertid at de 55 verneområdene i figur 8 dekker 
hovedandelen av boreal regnskog, og verdier og arter knyttet til slik skog, som er vernet i Norge. 

Skjellådalen naturreservat ligger ganske sentralt plassert blant verneområdene med boreal 
regnskog. De to nærmeste er Gaupdalen og Litlstøelva, som ligger henholdsvis 2,5 og 4 km lenger 
øst i Flatanger kommune. Også i Litlstøelva er det registrert store naturverdier og en rekke trua 
arter, inkludert mange av de samme som i Skjellådalen. Verdiene og artsforekomstene i 
Gaupdalen er dårligere beskrevet og bør undersøkes nøyere i felt. I Flatanger og Osen kommuner, 
samt nabokommunene Namsos, Namdalseid og Roan, er det til sammen 22 verneområder 
(naturreservater) som inneholder lokaliteter med boreal regnskog med gran. Dette utgjør et klart 
flertall av skogsreservatene i disse kommunene. Kun fire av reservatene har større areal enn 
Skjellådalen, men ettersom boreal regnskog bare dekker små arealer i reservatene er det lite 
relevant å sammenligne verdier knyttet til boreal regnskog på bakgrunn av størrelse på 
verneområdene.     

Kartet (figur 8) viser at det å bevare den boreale regnskogen i Skjellådalen ikke er avgjørende for å 
kunne bevare den aktuelle naturtypen med tilhørende verdier og arter i regional og nasjonal 
sammenheng. Med tanke på naturtypens grad av truethet (sterkt truet – EN på Norsk rødliste for 
naturtyper, Lindgaard og Henriksen 2011), og den begrensede utbredelsen av naturtypen og 
tilhørende arter nasjonalt og internasjonalt, er det likevel viktig å bevare flest mulig av gjenværende 
lokaliteter. Jøssundområdet et av de best utviklede områdene med kystgranskog, og det er derfor 
spesielt viktig å bevare lokaliteter i dette området. Jo større nettverket av bevarte lokaliteter er, jo 
mer robust mot trusler og påvirkning vil artene tilknyttet den boreale regnskogen være.  
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Figur 8. Kartet viser verneområder med boreal regnskog av gran. Kart: Sweco (data fra Naturbase april 2017).  
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2) Området er et større, urørt, kystnært barskogområde som er typisk for regionen  

Ved vern av områder legges det ofte stor vekt på urørthet. En svært stor andel av 
naturvernområder i Norge er derfor lite berørte, og nærliggende større verneområder til 
Skjellådalen og ellers i regionen og landet vil ha sammenlignbare urørt-verdier.    

 

Figur 9. Naturreservater vernet etter verneplan for skog i regionen rundt Flatanger og Osen kommuner. Kart: 

Sweco (data hentet fra Naturbase april 2017).  

 

Figur 9 viser naturreservater vernet etter verneplan for skog i regionen rundt Flatanger og Osen 
kommuner. Mange skogsreservater i Nord- og Sør-Trøndelag er større enn Skjellådalen i areal, 
men i de helt kystnære strøkene på Fosen og i Nord-Trøndelag er Skjellådalen blant de større 
reservatene. Det er heller ingen landskapsvernområder eller nasjonalparker som dekker større 
kystnære barskogområder i denne regionen, og kartet i figur 9  gir derfor et representativt bilde av 
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vernet skog langs kysten i regionen. I Nord-Trøndelag er blant annet naturreservatene Hemna, 
Lødding, Almdalen-Ekorndalen, Røyklibotnet og Simle sammenlignbare som større kystnære 
barskogsområder (alle disse er betydelig større enn Skjellådalen). Av kystnære reservater med 
barskog på ca. samme størrelse eller mer på Fosen i Sør-Trøndelag er det kun Hildremsvatnet. 
Dette ligger litt lenger fra sjøen, men er betydelig større enn Skjellådalen.  

Med en veiframføring gjennom Skjellådalen vil området framstå som betydelig mindre urørt. 
Vernegrensene må sannsynligvis justeres, og reservatet vil bli redusert i størrelse. Det finnes flere 
verna barskogområder med noe av de tilsvarende verdiene med tanke på størrelse, urørthet og 
kystnærhet nordover fra Skjellådalen, mens det er svært få sørover.  

5 Oppsummering 

To hovedkvaliteter er nevnt i forbindelse med formålet for fredningen av Skjellådalen: 1) Området 
har boreal regnskog og sjeldne arter, og 2) Området er et større, urørt, kystnært barskogområde 
som er typisk for regionen. 

Negativ påvirkning på størrelses- og urørtverdiene kan vanskelig unngås ved en veiframføring 
gjennom dalen. Verdiene kan imidlertid kompenseres i større eller mindre grad ved å utvide 
vernegrensene eller verne andre områder i kommunene, med tilsvarende kvaliteter, som en 
kompensasjon/erstatning.   

Store deler av verdiene knyttet til boreal regnskog i Skjellådalen naturreservat kan trolig bevares 
selv om vei bygges gjennom reservatet. Dette forutsetter at det tas nøye hensyn til 
naturtypelokalitetene og tilknyttede arter i planleggingen av veien. Dette inkluderer ny kartlegging 
av verdier og naturtypegrenser (inkludert buffersoner for å unngå kanteffekter av hogst innover i 
naturtypen), og nøyaktig tilpassing av veitrasé basert på dette, samt valg av tekniske løsninger 
som minimerer arealinngrep.  

Følgende tiltak kan redusere negativ påvirkning på verneverdiene: 

 Justering av veitrasé etter naturverdier 

 Plassering av vei i terreng – minimere arealbeslag (minimere fyllinger og skjæringer) 

 Justere/utvide vernegrense – kompensere for eventuelt tapt areal 

 Tilrettelegge for nytt substrat til lavarter  

 Grundig miljøoppfølging gjennom planlegging og gjennomføring av veiprosjekt – inkludert 
ny kartlegging av miljøverdier og naturtypegrenser i felt 

 

En gjennomgang og sammenligning med andre naturvernområder i regionen viser at det å bevare 
den boreale regnskogen i Skjellådalen ikke er avgjørende for å kunne bevare den aktuelle 
naturtypen med tilhørende verdier og arter i regional og nasjonal sammenheng. Med bakgrunn i 
truethet av naturtypen og den begrensede utbredelsen av naturtypen og tilhørende arter nasjonalt 
og internasjonalt, er det likevel viktig å benytte føre-var-prinsippet, og å bevare flest mulig av 
gjenværende lokaliteter. Når det gjelder de andre 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.  
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