Frøya kommune
PB 152, 7261 Sistranda
postmottak@froya.kommune.no

Stjørdal, 31.05.2018

Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag er en paraply for natur- og friluftsorganisasjoner på
fylkesnivå. I Trøndelag er 20 organisasjoner tilsluttet oss.
Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norsk Ornitologisk forening
avd. Sør-Trøndelag, Trondhjems Turistforening og Trondheim Kajakklubb.
__________________________________________________________________________________

Uttalelse kommuneplanens arealdel, Frøya
Sammendrag
FNF Trøndelag ber om at følgende områder i sjø blir klassifisert som natur- og friluftsområder:
•
•

Frøya sørvest: Sjøarealet i kystsonen mellom Aunvågen og Ommaholmen
Område mellom Kya – Toskjæret og Hillbåskjæret

Innledning
I denne uttalelsen ønsker vi å fokusere på tildeling av arealformål i kystsonen. Frøya er en stor
oppdrettskommune, og har store arealressurser i sjøen som er attraktive for en rekke næringer, men
som også er verdifulle fellesgoder (kan også være næringer). Eksempler på fellesgodene er tilgang på
attraktive områder til fritids- og næringsfiske, ferdsel, friluftsliv og naturopplevelser. Naturens
egenverdi må også inkluderes her. Kommuneplanens arealdel er det viktigste verktøyet vi kan bruke
for å få en balanse mellom de marine næringenes behov og fellesgodene. Regjeringens målsetning
om vekst i oppdrettsnæringen gjør at arealkonfliktene i kystsonen vil øke. En annen faktor som vil
bidra til dette er at vi får stadig mer tid og penger til å bruke på fritiden vår – friluftsliv og
naturopplevelser blir mer populært, og en stadig voksende økoturismenæring trenger også
naturopplevelser de kan selge.
I utgangspunktet ønsker vi at Frøya går bort fra prinsippet om at man tildeler spesifikke arealformål i
sjø på små arealer for så å gi det meste av arealet en status som flerbruksområde som inkluderer
akvakulturformål. Dette prinsippet gjør at det er vanskelig å medvirke i planprosesser og i andre
__________________________________________________________________________________
Forum for
natur og friluftsliv
Trøndelag

Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal
trondelag@fnf-nett.no / 97726263
www.fnf-nett.no/sortrondelag
Org. nr.: 916627831

arealtildelingsprosesser (f. eks ved akvakultursøknader). Vi stiller oss bak betraktningene i rapporten
«Hvordan planlegges kystsonen?» utgitt av Nofima i 20171. På side 33 står det:
«Enkelte av sektormyndighetene forteller at det erfaringsmessig oppstår flere konflikter ved søknad om
akvakulturtillatelse i områder hvor kommunene ikke har prioritert mellom ulike formål. En anbefaling fra
sektormyndigheter er altså at flerbruksområder med A ikke bør være for store, altså slik at de kan regnes som
uplanlagte.»

Forslag til nye natur- og friluftsområder
Frøya kommune har mange områder med store friluftsverdier. Ikke minst knyttet til spesielle
opplevelser man kan finne på kysten. Å gå på tur for å oppleve ro, stillhet og være i urørt natur er en
hovedmotivasjon for flest av de spurte i natur- og miljøbarometeret for 20172. Dette fordrer at vi tar
vare på natur som fremstår som uberørt for å fortsatt kunne tilby et friluftsliv som flesteparten
etterspør.
I tillegg har Frøya med sine mange holmer og skjær et rikt biomangfold. Spesielt finnes det stor
artsrikdom og gode naturgitte forhold for fugler som er tilknyttet marine økosystem. En fjerdedel av
alle sjøfugler som hekker i Europa hører hjemme i Norske farvann. Norske bestander av pelagiske
sjøfugler har gått kraftig tilbake de senere år3, spesielt i Sør-Norge, og derfor bør kommunen ta sin
del av ansvaret for at artenes leve- og hekkeområder blir ivaretatt. Et poeng som også kan nevnes er
at det i oppdrettsnæringa årlig blir søkt om å felle sjøfugl som blir ansett som skadedyr, derfor er det
ekstra viktig at vi ivaretar leveområder innenfor artenes naturlige utbredelsesområde. I Frøya
kommunes samfunnsdel står det: «Kommunen skal forvalte og ta vare på mangfoldet av arter og
landskap, og ha en bærekraftig bruk av naturressursene». Dette vil vi henstille til at kommunen tar på
alvor og viser handling når arealressursene nå skal fordeles.
I denne planprosessen vil vi oppfordre Frøya kommune til å klassifisere slike attraktive friluftsarealer
som natur- og friluftsområder, hvor inngrep som oppleves som permanente ikke får planhjemmel til
etablering. Store deler av Frøya kommune har et oppdrettsanlegg liggende rett utenfor
fjæresteinene. Dette kan være med på å begrense friluftsverdien i området ved at opplevelsen av
urørthet forsvinner, dyr og fugleliv er heller ikke like rikt i områdene rundt anleggene4, og det kan
legge restriksjoner på fritidsfiske.
Det er noen områder i kommunen hvor det i dag ikke finnes oppdrettsvirksomhet, og som i tillegg har
blitt klassifiserte med viktig eller svært viktig verdi for friluftslivet. Her bør det tildeles arealformål
som ikke inkluderer akvakultur for at områdenes verdi skal opprettholdes i det lange løp. Dette vil
være konfliktdempende, og man vil unngå at protestene mot f. eks oppdrettsetableringer kommer i
prosesser hvor kravene til medvirkning og utredning ikke er like strenge.
Vi ber om at følgende områder får et arealformål eller en hensynssone for å ivareta natur og
friluftsliv:

1

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/11659/article.pdf?sequence=2
https://www.norskfriluftsliv.no/natur-miljobarometer-2017/
3
http://www.seapop.no/opencms/export/sites/SEAPOP/no/filer/pdf/arsbrosjyrer/SEAPOP-arsbrosjyre-2016web.pdf
4
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M452/M452.pdf
2
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Frøya sørvest: Kystsonen mellom Aunvågen og Ommaholmen

Figur 1: Blått felt er vårt forslag til areal som bør klassifiseres som natur- og friluftsområde. Røde felt er viktige og svært
viktige friluftsområder. Kilde: Naturbase.no

Dette området dekker flere viktige friluftsområder og et svært viktig friluftsområde. Her er det gode
muligheter for å bedrive et mangfoldig friluftsliv med turgåing, kajakk/båtliv, og det er et svært rikt
fugleliv her. Det er god tilgjengelighet til strandsonen her, og det er ingen ferdselsrestriksjoner i
sjøen. Det finnes også mange hytter og fritidsboliger i området.
Ved å unnta dette området fra oppdrettsvirksomhet vil man også hjelpe levekårene for sjøørreten
som gyter i Blakstadvassdraget. Denne oppholder seg som regel i kyst og fjordstrøk nær gyteelva, og
vil ha godt av å ikke ha oppdrett i nærheten som kan bidra til unødig høyt lusepåslag. Når kommunen
har iverksatt biotopforbedrende tiltak i elva ved å fjerne vandringshinderet under Buaveien så bør
det også følges opp på andre måter. Vi mener det vil være et godt tiltak å bevare dette som en
oppdrettsfri sone.
Man vil også ivareta fuglelivet bedre ved å definere dette som et naturområde. Eksempelvis kjenner
vi til at det hekker hubro i nærheten her, og at det er blitt observert hubro rett sør for Ilsøya
tidligere. Arten er sterkt truet på den norske rødlista, og dermed må vi jobbe for at bestanden skal
komme opp på et bærekraftig nivå. For at dette skal skje er den avhengig av å ha gode arealer den
kan etablere seg på utenom minimumsområdene hvor den nå hekker. Vi mener at det finnes gode
biotoper innenfor dette området som kan egne seg, men det fordrer at områdene blir unntatt fra
arealinngrep som virker fortrengende.
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Kya – Toskjæret – Hilbåskjæret

Figur 2: Blått omriss er vårt forslag til areal som bør klassifiseres som naturområde. Lyseblå felt er områder som allerede har
status som naturområder i kommuneplanens arealdel. Kilde: KPA Frøya 2011.

Her foreslår vi et større naturområde som kan ses på som en styrking av de allerede klassifiserte
naturområdene vi ser. Et stort naturområde som inkluderer allerede «vernede» arealer vil være mer
robust mot forstyrrelser.

Marius Nilsen
Koordinator
FNF Trøndelag
Dokumentet er elektronisk godkjent
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