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Strømmen fuglefredningsområde - Dispensasjon til utvidelse av 
eksisterende fylling - Trøndelag fylkeskommune - Indre Fosen 
kommuneStrømmen fuglefredningsområde - Dispensasjon til utvidelse av 
eksisterende fylling i Strømmen fuglefredningsområde - Trøndelag 
fylkeskommune - Indre Fosen kommune 

Det vises til søknad av 11.05.2020 om dispensasjon til tiltak i Strømmen fuglefredningsområde i 
Indre Fosen kommune. 
 
Vedtak  
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, har Fylkesmannen i Trøndelag fattet følgende vedtak: 
 
Trøndelag fylkeskommune gis dispensasjon til utfylling i Strømmen fuglefredningsområde i forbindelse 
med utbedringstiltak på fylkesveg 717. 
 
Vilkår for dispensasjonen: 

1. Dispensasjonen gjelder for begrenset utfylling i forbindelse med utbedringstiltak på fylkesveg 717. 
Fyllingen vil skje langs eksisterende fylling på nordvestsiden av Sundsbrua. 

2. Det skal ikke fylles ut mer enn at man oppnår målet med 1,5 meter bred gang- og sykkelbane på 
eksisterende bru. Jf. søknad vil foten på fyllingen bli liggende omtrent 10 meter utenfor dagens fot 
fylling på det bredeste.  

3. Det må vises hensyn til natur under aktiviteten. 
4. Motorisert ferdsel må begrenses til et minimum innenfor vernegrensen. 
5. Tiltaket må skje utenfor hekkesesongen for fugl (15.april – 1.juli). 
6. Det må ikke brukes materialer i fyllingen som forurenser vannet. 

 
Vi gjør oppmerksom på at dette vedtaket er fattet i medhold av naturmangfoldloven og 
verneforskrift for Strømmen fuglefredningsområde. Søker må i tillegg innhente eventuelle andre 
nødvendige tillatelser. 
 
Søknaden 
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Trøndelag fylkeskommune planlegger utbedring av fylkesveg 717 mellom Sund og Bradden i Indre 
Fosen kommune. Se figur 1. 

 
Figur 1: Oversikt over tiltaksområde. Kilde: Søknad fra Trøndelag fylkeskommune av 11.05.2020. 
 
Hovedformålet med prosjektet er å få strekningen størst mulig trafikksikker og med økt 
fremkommelighet, samtidig som Reinsalleen vil få en vesentlig redusert trafikkbelastning. I 
forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan ba Indre Fosen kommune om at det også ble 
planlagt en gang- og sykkelveg langs fylkesveg mellom rundkjøringen på Sund og fram til 
Reinsalleen. Denne delen vil komme i berøring med Strømmen fuglefredningsområde. 
Trafikkmengden på fylkesvegen er 2950 stk med en tungbilandel på 6%. fartsgrensen på strekningen 
er i dag 70 km/t og det planlegges for at denne kan økes til 80 km/t. 
Fylkeskommunen har vurdert et alternativ med vanlig gang- og sykkelveg med 3 meters bredde og 
med grøft på ca. 3,5 meter mellom gang- og sykkelvegen og kjørevegen. Dette er normalkravene til 
bredder og avstander i tilsvarende situasjoner med trafikkmengde og fartsgrense. Standardkravene 
vil medføre behov for en ny separat gang- og sykkelvegbru over Strømmen. Denne løsningen er 
både kostbar og vil medføre store inngrep i Strømmen fuglefredningsområde. 
Fylkeskommunen søker dermed om dispensasjon til et alternativ tiltak som vil medføre mindre 
inngrep. Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende bru, der dagens bru blir utvidet med en gang- 
og sykkelbane på opptil 1,5 meter bredde. Omtrent 200 meter før brua, i sørgående retning fra 
Sund, reduseres grøftebredden til minimum, og det lages et fysisk skille mellom vegene. Ca. 20 
meter før brua snevres gang- og sykkelvegen inn til samme bredde som påhenget på brua, noe som 
også reduserer behovet for utfylling. 
 
Da brua ble bygd ble det gjort grundige grunnundersøkelser i området. Beregninger viser at en 
breddeutvidelse av fyllingen må skje med bruk av lette masser. Helningen på fyllingen lages med 1:2 
i og med at avstanden mellom vegene reduseres til minimum blir også behovet for areal til utfylling 
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redusert. Men det er ikke mulig å legge fyllingen brattere på grunn av hensynet til grunnforholdene. 
Fylkeskommunen legger vekt på at inngrepet skal bli så lite som mulig, og dersom det etter nye 
beregninger viser seg mulig, så skal fyllingen legges med bratter vinkel. Se figur 2 og 3. 
 

 

 
 Figur 2 og 3: Viser omfanget av utfylling. Kilde: Trøndelag fylkeskommune. 
 
Utfyllingen vil skje langs eksisterende fylling på nordvestsiden av Sundsbrua. Foten på fyllingen blir 
liggende omtrent 10 meter utafor dagens fylling på det bredeste. I tillegg til fyllingen vist på figur 2 vil 
det være behov for et anleggsbelte på utsiden i en bredde på inntil 5 meter, se figur 3.  
 
Verneformål og områdebeskrivelse 
Strømmen fuglefredningsområde ble vernet ved kongelig resolusjon av 23. desember 1983. 
Forvaltningsmyndigheten er Fylkesmannen i Trøndelag. 
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Formålet med fredningen er å bevare et spesielt våtmarksområde med rike strandenger, samt 
bevare et viktig trekk- og overvintringsområde for vannfugl. 
 
I tillegg til rike strandenger og fuktengvegetasjon, består området av store banker med blåskjell som 
er et viktig næringssøksområde for mange fugl. Området er blant annet et viktig raste- og 
beiteområde for mange ande- o vadefugler som krikkand, brunnakke, tjeld, vipe og brushane. Arter 
som stokkand, bergand, ærfugl og kvinand benytter området som overvintringslokalitet. 
Området har en uvanlig mangfold og fungerer som nøkkelområde for mange arter. 
 
I henhold til Artsobservasjoner er det registrert arten vasskrans (VU) Zannichellia palustris rett ved 
der det ønskes utfylling. I forbindelse med denne søknaden ble det gjort en rekartlegging av denne 
forekomsten. Feltobservasjoner gjort av SWECO 27.05.2020 viste at det ikke lengre vokser 
forekomster av denne arten i nærheten av tiltaksområdet (NOTAT SWECO 28.05.2020). 
 
Hjemmelsgrunnlag 

1. Forskrift om fredning for Strømmen fuglefredningsområde, Rissa kommune, Sør-Trøndelag 
(FOR-1983-12-23-2024). 

2. Naturmangfoldloven (nml) § 48 
 
Fylkesmannens vurdering 
I henhold til forskriften for Strømmen fuglefredningsområder (kapittel IV punkt 1 og 2) er all tiltak 
som kan være forstyrrende for fugl, samt forringe fuglenes livsmiljø og naturgitte 
produksjonsforhold forbudt. Eksempler på dette er uttak eller oppfylling av masser. Graving og 
utfyllinger vil ødelegge sjøbunnen og kan føre til at viktige biotoper forsvinner. Ut fra dagens 
kunnskap om området vet vi at det har vært registrert en sjelden art (vasskrans) der hvor utfyllingen 
skal skje. Men i henhold til nylig feltobservasjon utført av SWECO forekommer arten ikke lengre i 
tiltaksområdet. Det er heller ikke registrert andre sjeldne eller viktige arter eller naturtyper i 
tiltaksområdet (nml § 8). 
 
I henhold til § 48 i naturmangfoldloven kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra et vernevedtak 
dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, 
eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 
Fylkesmannen mener at omsøkte tiltak bør tillates på grunn av sikkerhetshensyn og 
samfunnsinteresser, og mener også at tiltaket vil ha en begrenset negativ effekt på verneverdiene. 
Tiltak vil nok heller ikke føre til noen samlet negativ effekt på økosystemet i verneområdet (nml § 10). 
Tiltaket gjelder utvidelse av eksisterende fylling som ble laget etter Strømmen ble fredet. Det er ikke 
planlagt flere utfyllinger i området. 
For å begrense eventuelle forstyrrelser på fuglelivet er det satt vilkår om at tiltaket må skje utenfor 
hekkesesongen for fugl 
 (nml § 9). 
 
Ut fra tiltakets betydning for samfunnsinteresser og sikkerhet, samt at det allerede er en utfylling på 
stedet, mener Fylkesmannen det bør gis dispensasjon til omsøkte tiltak. 
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Klageadgang 
Det er klagerett på vedtaket i medhold av forvaltningslovens Kap. VI. Eventuell klage skal stiles til 
Miljødirektoratet, og sendes Fylkesmannen i Trøndelag, innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette 
brevet. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gry Tveten Aune (e.f.) 
seksjonsleder 
Klima- og miljøavdelingenKlima- og 
miljøavdelingen 

  
 
Carina UlsundCarina Ulsund 
seniorrådgiverseniorrådgiver 
Klima- og miljøavdelingenKlima- og 
miljøavdelingen 
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