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Informasjon om opprettelse av Skarnsundet marine verneområde i 

Inderøy kommune 

Statsforvalteren i Trøndelag vil med dette orientere om at Skarnsundet marine verneområde i 

Inderøy kommune ble vedtatt vernet av Kongen i statsråd 23. juni 2020. Det marine verneområdet 

er opprettet med hjemmel i naturmangfoldloven. Foredraget til kongelig resolusjon, forskrift og 

vernekart for området, kan lastes ned fra  Statsforvalterens nettsider. Forskrift og vernekart ligger 

også på lovdata.no. 

 

Statsforvalteren i Trøndelag har forvaltningsansvar for verneområdet, inntil noe annet eventuelt 

bestemmes av Miljødirektoratet. 

 

Dette brevet sendes til alle grunneiere med nærliggende eiendommer, siden ingen gårds- og 

bruksnummer berøres direkte. I tillegg vil brevet bli sendt til fylkeskommunen, kommunen, 

deltakere i referansegruppen, og til alle som har gitt innspill under høringen. Vedtaket vil også bli 

annonsert i avisene Trønderavisa og Inderøyningen.  
 

Kommunen 

Statsforvalteren ber om at vernegrensen innarbeides i saksbehandlingen i kommunen og i 

kommuneplanens arealdel ved førstkommende revisjon. Digitale grenser for verneområdet vil bli 

sendt i SOSI-format til kommunes postmottak. Tiltak innenfor vernegrensen som er begrenset av 

verneforskriften, skal behandles av forvaltningsmyndigheten i tillegg til ordinær behandling etter 

annet gjeldende lovverk. Det anbefales at behandling etter verneforskriften skjer før kommunal 

behandling, siden verneforskriften i de fleste tilfeller vil være den mest restriktive. 
 

Grunneiere 

Det er ingen privat grunn som inngår i dette verneområdet fordi vernegrensen mot land går langs 

dybdekote 5 m under sjøkartnull. Noen steder går grensen dypere. Vi gjør oppmerksom på at 

verneforskriften gjelder i tillegg til annet lovverk. Før tiltak eventuelt kan gjennomføres innenfor 

vernegrensen, kan det være nødvendig med tillatelse både etter verneforskriften og etter for 

eksempel plan- og bygningsloven eller havressursloven. 

 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Verneomrader/nye-marine-verneomrader-etablert/
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-06-23-1333?q=Skarnsundet
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Erstatning 

Erstatning i forbindelse med vern reguleres av naturmangfoldloven § 50 og § 51. Berørte grunneiere 

og rettighetshavere har krav på erstatning når et vernevedtak medfører økonomisk tap som følge av 

at en igangværende bruk blir vanskeliggjort. Restriksjonsnivået for verneområdet fremgår av 

verneforskriften. Som igangværende bruk regnes den bruk som faktisk foregår på vernetidspunktet. 

For bruk som har opphørt eller ikke kommet i gang, gis det ikke erstatning.  
 

Staten skal senest ett år etter at vernevedtaket er truffet, gi tilbud om erstatning etter 

naturmangfoldloven § 50 til en berørt grunneier eller rettighetshaver som har fremsatt skriftlig krav 

om dette innen fire måneder fra vernevedtaket. Fristen for å kreve erstatning er nå utløpt men 

Statsforvalteren vil anbefale oppfriskning dersom det kommer krav.  
 

Eventuelle krav om erstatning sendes skriftlig til Statsforvalteren i Trøndelag innen 1. april 2021.  

 

Dersom du har spørsmål til eventuelle krav om erstatning, eller andre spørsmål om Skarnsundet 

marine verneområde, ber vi deg ta kontakt med Statsforvalterens saksbehandler, Hilde Ely-Aastrup. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Bjørnar Wiseth (e.f.) 

Miljøverndirektør 

  

 

Gry Tveten Aune 

seksjonsleder 

Klima- og miljøavdelingen  Klima- og miljøavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100

