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Høringssvar til søknad om etablering av anlegg for fastsittende
organismer ved Halsøya i Bjugn
Forum for natur og friluftsliv i Sør-Trøndelag vil sterkt fraråde etablering av anlegg for
oppdrett av fastsittende evertebrater ved Halsøya i Bjugn grunnet tiltakets inngrep i et
svært viktig friluftsområde. I tillegg presenteres det ingen vurdering i søknaden rundt
naturmangfoldlovens § 8 – 12 som skal ligge til grunn ved utøving av offentlig myndighet.

Friluftsliv
Omsøkt område ligger midt inni friluftsområdet «Valsøya og Torra», som i Bjugns nylige
friluftskartlegging er klassifisert som et svært viktig friluftsområde med A-verdi. I slike
områder bør friluftsverdiene vektlegges spesielt høyt når det skal gjøres tiltak som kan virke
fortrengende og ekskluderende for friluftslivet.
Området er meget godt egnet til f. eks kajakkpadling mellom små holmer og øyer, og dette
gir god tilgang til å oppleve naturtypene strandeng og kystlynghei som dominerer
landskapet. Bekkavika er også angitt som et særlig egnet turmål i en veileder1 laget av
kommunen.

Naturmangfold
Det er ikke vedlagt en redegjørelse for hvordan tiltaket vil påvirke naturmiljøet eller noen
vurderinger rundt NMLs § 8 – 12 som skal ligge til grunn for forvaltningsvedtak som kan
påvirke miljøet. Naturmangfoldloven er klar på at vurderinger rundt disse paragrafene skal
gjøres, og uten dem så vil verdifull og sårbar natur kunne gå tapt. I området sørøst for Tarva
er det for eksempel gjort observasjon av hubro, som er sterkt truet (EN) på den norske
rødlista. Og vi vet at arten trives i den type landskap som berøres direkte her. Vi mener at
det burde gjøres en kartlegging av f. eks hekke/ og leveområder til sårbart fugleliv før et så
stort arealbeslag til akvakultur kan vedtas.
I disse tider så holder vårt medlem, Norsk Ornitologisk Forening i Sør-Trøndelag(NOF-ST), på
med et prosjekt for kartlegging av hubroens utbredelse i fylket, og vi vil oppfordre til at det
blir etablert kontakt med NOF eller andre fagmiljøer for å kartlegge fuglefaunaen i området
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før det fattes et vedtak om å gi tillatelse til oppdrett. Det er kjent at akvakulturanlegg i sjø
har en fortrengende effekt på spesielt fugl2.

Denne uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norsk
Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag,
Syklistenes Landsforening, Trondhjems Turistforening, Trondheim Turmarsjforening og SørTrøndelag krets av Norges Speiderforbund.

Med vennlig hilsen
Marius Nilsen
Koordinator
FNF Sør-Trøndelag
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