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         19.10.2017 

Uttalelse til lokalitetsklarering Lønngrunnen, Bjugn 

Konsekvensutredning 
Omsøkt tiltak bør konsekvensutredes i henhold til forskrift om konsekvensutredninger for 

tiltak etter sektorlover. Det søkes om å etablere en lokalitet med biomasse på 6240 tonn. 

Grensa for akvakulturtiltak som skal konsekvensutredes er på 3600 tonn, altså overskrider 

dette tiltaket grensa for hvilke anlegg som skal vurderes for konsekvensutredning. Vi mener 

at det er flere grunner til at dette bør gjennomføres, og vi beskriver disse nedenfor.  

Planstatus 
Omsøkt område kommer i konflikt med et område som er klassifisert som ferdselslei for 

båttrafikk. Anlegget vil ligge delvis i ferdselsområdet og NFFFA-1. I arealplanens 

bestemmelser nevnes det at det ved en etablering av akvakultur i NFFFA-1 må det gjøres en 

konkret vurdering av hvorvidt andre interesser og hensyn ikke tilsier at ønsket om akvakultur 

må vike. Omsøkt anlegg ligger i område «Asen», og her nevnes det i planbestemmelsene at 

det finnes viltinteresser – sjøfugl, naturvern, friluftsinteresse, aktivt fiskeriområde, 

krabbefelt, gytefelt for torsk, reketråling og tidligere skjellskrapeområde. Vi kommenterer 

mulige virkninger for disse nedenfor. Tiltak som kommer i konflikt med arealplan skal 

utredes iht. forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter plan og bygningsloven. 

Fiskehelseutfordringer og påvirkning på vill laksefisk 
Omsøkt lokalitet ligger i produksjonsområde 6, og den seneste rapporten fra ekspertgruppe 

for vurdering av lusepåvirkning1 viser at det i dette området er moderat risiko for økt 

lakselusindusert dødelighet på vill laksefisk. Dette området har altså gult trafikklys, som 

tilsier at når trafikklysordningen trer i kraft fra 2019 så vil det ikke bli gitt tillatelse til økt 

biomasse i området. Vi er usikre på om har Lusedata fra nærliggende lokaliteter viser at det 

de senere år har vært perioder med spesielt mye lus, blant annet kan det nevnes at 

lokaliteten «Slåttøya», som ligger en i underkant av en mil nordøst for omsøkt lokalitet for 

tiden har fått pålegg om redusert produksjon som følge av vedvarende høye lusetall2. Vi vet 

                                                           
1 https://www.regjeringen.no/contentassets/f7e4ce6a71c44fd5965f64e0913dae35/samlet-
rapport.pdf 
2https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/overs
ikt_over_lokaliteter_som_har_faatt_varsel_eller_vedtak_om_redusert_produksjon_pga_lakselusprob
lemer.18040 
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at sjøørreten i Trøndelag for tiden opplever svært dårlige kår som følge av ødelagte 

gyteområder, men også pga. høye lusetall i fjordene hvor arten lever når den ikke er i elva og 

gyter. Kontrollstasjon Asserøy, hvor sjøørret overvåkes for lusepåslag, ligger ikke så langt 

unna omsøkt anlegg og her viste undersøkelser at i uke 26-27 var lusepåslagene moderate.3 

Egenrapporterte tall fra omkringliggende oppdrettsanlegg i området viser at det historisk har 

vært høyere lusetall i 2. halvdel av året de siste årene også. Et anlegg av den størrelsen som 

nå omsøkes vil utvilsomt bidra til at det blir mer utfordrende å holde kontroll på lakselusa i 

området.  

Vi etterlyser en konkret vurdering av tiltakets påvirkning på sjøørret og utvandrende laks fra 

elvene i og rundt Trondheimsfjorden iht. Forskrift om konsekvensutredninger etter 

sektorlover vedlegg II, bokstav c og m.  

Det ble nylig påvist mistanke om PD ved oppdrettsanlegget Jektholmen (14.10.2017)4 som 

ligger en mil nordøst for omsøkt anlegg. Hvis sykdommen blir påvist her så vil dette 

umuliggjøre en nyetablering i området.  

Friluftsliv og fiskeri 
Et oppdrettsanlegg vil komme i konflikt med et svært viktig friluftsområde5. I beskrivelsen av 

friluftsområdet påpekes det at på grunn av oppdrettsetableringer i nærområdet så er dette 

området svært viktig for friluftsliv og friluftslivsnæring. Vi antar at dette kan dreie seg om 

turistfiske eller safarivirksomhet. Det vises til at andre historisk gode fiskeplasser i nærheten 

har blitt forringet og man har mistet tilgangen til disse som følge av andre 

oppdrettsetableringer. Når det skal gjøres inngrep i viktige eller svært viktige 

friluftslivsområder så er praksis fra motorferdselsaker at det må gjøres en konkret vurdering 

av områdets betydning sett opp mot tilsvarende friluftsområder i kommunen hvis det skal 

fattes vedtak som kan forringe friluftslivsverdiene.  

Det er for tiden en søknad om å etablere et anlegg for oppdrett av fastsittende organismer 

vest for Valsøya, og dette området er også et svært viktig friluftsområde med flere av de 

samme friluftsverdiene. I verste fall kan to av de viktigste kystfriluftsområdene i kommunen 

bli ødelagt på kort tid.  

Dette gir grunnlag for å konsekvensutrede påvirkningen på berørt friluftsområde iht. 

Forskrift om konsekvensutredninger etter sektorlover vedlegg II, bokstav e.  

Naturmangfold 
Asen er overvintringsområde for både ærfugl (NT) og havelle (NT). Begge artene har opplevd 

en dramatisk tilbakegang de senere år, og vi frykter at en etablering av oppdrettsanlegg her 

vil føre til at områdets verdi som leveområde for artene vil bli forringet. Det er kjent at 

etableringer av oppdrettsanlegg fører til at sjøfugl sannsynligvis viker unna området6. Nordre 

                                                           
3 http://hi.no/filarkiv/2017/05/risikorapport_2017.pdf/nb-no 
4 https://kart.fiskeridir.no/ (huk av fiskesykdom og PD og se på lokalitet 19977 Jektholmen) 
5 http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00007379 
6 http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M452/M452.pdf 
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del av Asenvågsøya består i all hovedsak av naturtypen kystlynghei, som er en prioritert 

naturtype etter naturmangfoldloven. Denne øya ligger kloss inntil omsøkt anlegg, og det bør 

utredes hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for denne forekomsten av kystlynghei,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne 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, Trondheim Turmarsjforening og Sør-Trøndelag krets av Norges 

Speiderforbund.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Marius Nilsen 

Koordinator 

FNF Sør-Trøndelag 
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