
Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS. 
Landbasert oppdrettsanlegg for ørret ved Skoresbruhølen i Drivdalen 

 

Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn KU – forskriftens 

vedlegg III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) Områder som er vernet, midlertidig 

vernet eller foreslått vernet etter 

naturmangfoldloven kap. V eller etter 

markaloven § 11, 

a) Området er ikke vernet og er heller ikke 

foreslått vernet. 

b) Kulturminner eller kulturmiljø som er 

fredet, midlertidig fredet eller foreslått 

fredet etter kulturminneloven eller 

vernet etter plan- og bygningsloven, 

eller hvor det finnes eller er stor 

sannsynlighet for å finne automatisk 

fredete kulturminner som inngår i et 

kulturmiljø med stor tidsdybde, 

 

b) I følge kartgrunnlag fra: 

http://www.kulturminnesok.no/ er det ingen 

registrerte funn av kulturminner i området. 

Sannsynligheten for å finne automatisk fredete 

kulturminner i området er svært liten. Tiltak: OF 

har kontaktet arkeolog. 

Uttalelse fra arkeolog Rut Langebrekke Eikeland: 

«Nå har jeg fått sett litt på saken for landbasert 

oppdrettsanlegg ved Skoremsbrua. Denne ser 

veldig ok ut for meg, mye av arealet ligger lavt og 

jeg ser ingenting på laserskann. Dermed tenker jeg 

at jeg ikke trenger å befare denne». 

c) laksebestander i områder som er 

omfattet av ordningen med nasjonale 

laksevassdrag og nasjonale laksefjorder, 

 

c) Elva Driva er omfattet av denne ordningen. Det 

setter krav til dokumentasjon om at det verken vil 

skje 1) rømming av fisk eller 2) spredning av 

sykdom til vassdraget. 

Tiltak: dokumentere at de installasjonene vi 

planlegger (infiltrasjonsanlegg prosessanlegg) 

oppfyller disse kravene. Henter inn dokumentasjon 

fra konsulent/anleggsleverandør på 

infiltrasjonsanlegg . 

d) en forekomst av en utvalgt eller truet 

naturtype, verdifull naturtype av verdi A 

eller B, truet eller prioritert art, eller mot 

økologisk funksjonsområde for en 

prioritert art, 

 

d) Det er ifølge nettstedet naturbase kart og 

artsdatabanken 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-

verktoy/Database/Naturbase/ 

www.artsdatabanken.no/  
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Det er i artsdatabanken gjort et treff like ved 

planområdet, dette er glattstry som er vurdert som 

livskraftig. 

 

 

Det er ellers ingen forekomst av en utvalgt truet 

naturtype, verdifullnaturtype av verdi A eller B, 

truet prioritert art, eller mot økologisk 

funksjonsområde for en prioritert art. 

e) naturområder som er særlig viktige 

for utøvelse av friluftsliv, 

 

e) Det er en fiskeplass ved elva og en tursti som 

går nordover fra brua langs elva gjennom hele 

planområdet.  

Fiskeplassen vil ikke bli berørt i tiltaket, mens 

turstien må legges om noe ved anleggs område sør 

i planområdet.  Her foreslås det å legge den enten 

a) nærmere elva eller b) på vestsida av anlegget. I 

alt, b) vil det i så fall bli en omlegging av stien på 

ca.: 250 m. i forhold til der den ligger i dag. I 

nordenden av planområdet vil turstien gå gjennom 

brønnområdet med 3-4 brønner. Selv om stien går 

gjennom brønnområdet vil den ikke bli direkte 

berørt siden selve brønnene ligger utenom stien. 

Brønn med brønnhus kan ved enkelte brønner 

være synlig fra stien. 

f) særlig verdifulle landskap, store 

sammenhengende naturområder med 

urørt preg eller vernede vassdrag, 

 

f) Det er ingen særlig verdifulle landskap eller 

store sammenhengende naturområder med urørt 

preg eller vernede vassdrag. Driva vassdraget er 

vernet mot kraftutbygging, men vernet er ikke til 

hinder for dette tiltaket. 

g) utøvelsen av samiske 

utmarksnæringer, eller er lokalisert i 

reindriftens særverdiområder eller 

minimumsbeiter og vil kunne komme i 

konflikt med reindriftsinteresser, 

g) Det er ingen reindrift eller samiske interesser i 

området. 



 

h) større omdisponering av landbruks-, 

natur- og friluftslivsområder eller 

områder som er regulert til landbruk og 

som er av stor betydning for 

landbruksvirksomhet, 

 

h) Det vil ikke bli større omdisponeringer av disse 

områdetypene. Planområdet vil legge beslag på ca. 

4,1 da dyrka mark. Matjorda på denne dyrkamarka 

flyttes. 

 

i) vesentlig økt belastning av 

luftforurensning, støy eller lukt, eller 

vesentlig forurensning til vann, grunn 

eller sedimenter eller vesentlig stråling, 

 

i) Det vil ikke bli vesentlig økt luftforurensing, 

støy eller lukt. Eller vesentlig forurensning til 

vann, grunn eller sedimenter eller vesentlig 

stråling. I og med planlagt installasjon for 

tilbakeføring av prosessvann til grunnen foreslår vi 

følgende KU tiltak: beskrive infiltrasjonsanleggets 

oppbygging og funksjon. Se ellers pkt. c). 

j) vesentlig økning av utslipp av 

klimagasser, 

 

j) Nei. 

k) risiko for alvorlige ulykker, ras, skred 

eller flom, 

 

k) Nei.? 

l) konsekvenser for befolkningens helse 

eller helsens fordeling i befolkningen, 

l) Ingen konsekvenser for befolkningens helse. 

Hensynet til friluftsliv er omtalt i pkt. e). 

m) vesentlig påvirkning av miljømessig 

sårbarhet, naturens tålegrense eller 

områder der fastsatte grenseverdier er 

overskredet, 

 

m) Det vil ikke være vesentlig påvirkning….. 

n) omfattende bruk av eller båndlegging 

av naturressurser eller medføre store 

mengder avfall, 

 

n) Her kan det kanskje være snakk om noe 

klausulering av areal ifbm, grunnvannsbrønner.  

Tiltak: beskrivelse av klausuleringssonenes 

utstrekning og krav relatert til hver sone. 

o) vesentlige miljøvirkninger i en annen 

stat, 

 

o) Nei 

p) vesentlige konsekvenser for 

befolkningens tilgjengelighet til 

uteområder, bygninger og tjenester, eller 

 

p) Moavegen blir flyttet noe vestover, men vil ikke 

gå utover befolkningens tilgjengelighet til 

uteområder, bygninger og tjenester. 

q) statlige planretningslinjer, statlige 

planbestemmelser eller regionale 

planbestemmelser gitt i medhold av lov 

27. juni 2008 nr. 71 eller gjeldende 

rikspolitiske bestemmelser eller 

rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold 

plan- og bygningsloven av 14. juni 

1985. 

 

q) Nei. 

 



Ved vurderingen av om en plan kan få vesentlige virkninger skal det ses hen til tiltakets 

størrelse, plassering eller egenskaper, samvirke med andre gjennomførte, vedtatte og planlagte 

tiltak, og virkningenes omfang, kompleksitet, varighet, frekvens og reversibilitet. 

Konklusjon: 

Alle punkter KU- forskriftens vedlegg III er gjennomgått og kommentert. 

Tiltaket omhandler oppdrett av fisk og ligger i nærheten av elva Driva som 

er et laksevassdrag. På grunn av dette er punkt c vurdert som et meget 

viktig punkt. 

Det er en forutsetning at tiltaket ikke medfører rømming av fisk og 

forurensning av vassdraget. Dette må dokumenteres gjennom en faglig 

rapport før anlegget kan etableres. 

Etter denne gjennomgangen av KU – forskriftens vedlegg III og med 

oppfølging av viktige punkt som er kommentert kan man ikke se det er 

nødvending med planprogram og full konsekvensutredning av tiltaket. 

For tiltakshavere 

Ola Fjøsne 

  

 

  

  

  

 

 


