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Ølsholmskjæret friluftsområde og Gaulosen marine verneområde 
referat fra møte 12.01.23 
 
Til stede:  
Kjellaug Jule – Pir 2 Arkitekter, Oddveig Bredesen – Trøndelag fylkeskommune, Carina Ulsund – 
Statsforvalteren i Trøndelag, Frank Johnsen og Steinar Haugen – Skaun kommune  
 

1. Befaring  
Møtet startet med befaring på Ølsholmskjæret friluftsområde.  

Vi så på utfordringer og muligheter ved at friluftsområdet plasseres i nærheten av det marine 
verneområdet. Og vi så på naturkvalitetene som ligger innenfor friområdet.  

 

2. Kort historiegjennomgang  

 Ølsholmskjæret først omtal som friområde / regionalt friområde i 1964  

 «Kjærem-huset» bygd på dispensasjon i 1968 

 Statlig sikret i 2003 

 Prosjektskisse utarbeidet av SCC (Scandiaconsult) i 2004 

 Skrevet avtaler om oppkjøp/ servituttavtaler i 2011  

 Naustproblematikk i mange år – hovedgrunnen til manglende framdrift  

 Reguleringsplan vedtatt i juni 2022  

 Budsjettvedtak for 2022 (1 mill) og for 2023 (10 mill) og 2024 (7 mill) 

• Det følger en merknad med vedtaket om at halvparten av det samlede beløpet på kr 
18 mill forventes hentet inn med eksterne tilskudd.  

 

3. Reguleringsplan for Ølsholmskjæret ble gjennomgått av Frank Johnsen 
§ 2 REGULERINGSPLANENS FORMÅL 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for å utvikle Ølsholmskjæret til et offentlig 
friluftsområde for befolkningen i kommunen, nabokommunene og tilreisende. Ølsholmskjæret 



er statlig sikret av Miljødirektoratet som friluftsområde. Området skal opparbeides med ulike 
funksjoner og aktiviteter. 
Kommunedirektørens konklusjon i saksframlegget:  

Planen legger opp til et friområde med varierte aktiviteter som kan tas i bruk av alle. 
Det er lenge siden Ølsholmskjæret ble vurdert som friområde for første gang. Planen 
har siden den gang gjennomgått en forholdsvis omfattende prosess der 
interessemotsetninger har ført til utsettelser. Det forelagte planforslaget tar stilling til 
både muligheter og utfordringer med området, og balanserer private og offentlige 
hensyn. Alt i alt betraktes det fremlagte forslaget til reguleringsplan å ha overveiende 
positive konsekvenser, og der en opparbeiding av friområdet i tråd med planen vil gi 
Skaun kommune et attraktivt og sentralt utfartssted for befolkningen. 
Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas.  

Reguleringsplan ble drøfta – og vi så på noen svakheter ved den. Det gjelder særlig hvordan 
friområdet forholder seg til verneområdet.  

 

4. Hvordan ta vare på naturmangfoldet i det marine verneområdet, når vi skal bygge et 
friluftsområde som skal samle flest mulig? 
Bruken av friområdet må ta inn over seg de kvalitetene som ligger i det marine verneområdet, 
og tilrettelegge for aktivitet ut ifra dette.  

Minst mulig bruk av det marine verneområdet – og vi drøftet hvordan den delen av friområdet 
som ligger lengst øst kan videreføres i størst mulig grad som naturområde med liten grad av 
utbygging.  

Carina sa at Statsforvalteren har noe midler til naturkartlegging, og vil sette av noe midler til 
dette for 2023.   

 

5. Mulige endringer i planer  
Skaun kommune starter arbeidet med etablering av friluftsområdet, og tar ikke tak i noen av 
delene av planen der det kan være behov for endringer.  
Oppstartsmøte med Pir2 arkitekter er gjennomført 20.januar.  

 

6. Orienteringer om naust, forvaltningsplaner, flytting av aktivitetspark og rapport om 
klimatilpasning og klimagassreduserende tiltak  
Kommunen jobber med oppkjøp av en bruksrett på det ene naustet på området. 
Miljødirektoratet/ fylkeskommunen dekker innløsning. Formell søknad om dette er sendt inn 
15.01.23.  

Se Asplan Viak sin plan her, og se presentasjon av den i Webinar her 

Skaun formannskap har i dag vedtatt at Aktivitetsparken i Buvika bygges på opprinnelig plass, 
og ikke flyttes til Ølsholmskjæret.  

 

7. Veien videre  
Skaun kommune søker om Tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftsområder 01.02.23.  

https://www.skaun.kommune.no/klimatilpasning-og-klimagassreduserende-tiltak-i-friluftsanlegg-i-skaun-kommune.6385227-158571.html
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2022/mai/klimatilpasning-og-utslippstiltak-i-idretts--og-friluftsomrader/


 

 

8. Oppsummering  
Det var enighet om at det hadde vært et godt og nyttig møte, og at Skaun kommune fortsetter 
sitt arbeid med tilrettelegging av friluftsområdet.  
 
Fylkeskommune og Statsforvalter vil bli spurt om råd der vi finner det nødvendig.  
 
Det kan komme søknader om endring i vedtatt reguleringsplan, med begrunnelse om at en 
ønsker ta vare på naturmangfoldet i det marine verneområdet.  
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