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Høringsuttalelse om forlenging av midlertidig vern av marine 

verneområder. 

Vi mener at det er svært viktig at man forlenger det midlertidige vernet og fortsetter 

prosessen med å etablere marine verneområder. Vi frykter at oppheving av vernet vil gi et 

signal om at områdene ikke er så viktige likevel, noe som er langt i fra sanningen. De 17 

områdene som man plukket ut i 2009 er blant de viktigste marine områdene å bevare, selv 

om prosessen har tatt lang tid. Det er lite som er vernet i havet, det å verne noen 

referanseområder er derfor svært viktig. Vi frykter også at man kommer til å ta seg til rette 

og bruke en midlertidig opphevelse av vernet til å gjennomføre inngrep om vernet opphører 

en periode. Da er det ikke sikkert at verneverdien er igjen når det atter en gang blir aktuelt 

med vern. 

At en del av de marine verneområdene er under stor press ser man blant annet i Gaulosen 

som er et av få urørte elvedeltaer i Norge. Det gjør at området er viktig å bevare på grunn av 

geologien i området i tillegg til de biologiske verdiene. Området er viktig for fuglelivet, både 

for trekkende arter og arter som finnes i området store deler av året. Gaulosen er under 

sterk press av blant annet planer om utfylling med matjord og godsterminal. Vernet gjør det 

vanskeligere å ødelegge denne artsrike lokalitet. Vi frykter at en oppheving av det 

midleritidige vernet skulle gi signaler om at området ikke er så viktig likevel. Rødberget er 

ikke under like stor press som Gaulosen, men også her sender man et signal om at området 

ikke er viktig om man opphever vernet en periode. 

Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges Jeger og 

Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk 

Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag, Syklistenes Landsforening, Trondhjems 

Turistforening og Trondheim Turmarsjforening og Trondheim Kajakklubb. 
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