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Trondheim, 28. august 2019

Dette brevet sendes på vegne av: Naturvernforbundet i Trøndelag og Norsk Ornitologisk Forening
avdeling Trøndelag.
__________________________________________________________________________________

Uttalelse til forslag om vern av marint område i Kråkvågsvaet –
Grandefjæra - Bjugnfjorden
Forslag om marint verneområde i Kråkvågsvaet-Grandefjæra-Bjugnfjorden ble sendt på høring
11.06.2019, med høringsfrist 13.09.2019.
Rådgivende utvalg for marin verneplan ga sin endelige tilrådning om totalt 36 områder i 2004, og
seks av disse ligger i Trondheimsfjorden. Kråkvågsvaet-Grandefjæra-Bjugnfjorden er det siste av de
seks områdene i Trondheimsfjorden som sendes på høring. Tre av disse er nå vernet (Tauterryggen,
Gaulosen og Rødberget), og to ble oversendt fra Klima- og miljødirektoratet til KLD for endelig vedtak
i juni 2016. FNF ser fram til at alle de seks områdene i Trondheimsfjorden blir vernet.
Kråkvågsvaet-Grandefjæra-Bjugnfjorden er et variert område med store gruntområder bestående av
skjellsand og mudderbunn, og dypere partier med tareskoger og koraller. De varierte naturtypene i
området har en viktig økologisk funksjon og gir grunnlag for et rikt og mangfoldig plante- og dyreliv.
Dette gjør også området til et svært viktig leve- og næringssøksområde for fugl og fisk. På grunn av
de store verneverdiene er også fire områder vernet tidligere som fuglefredningsområde og
naturreservat, og tre av dem har status som RAMSAR-område.
Kommentarer til avgrensingen
Store arealer er allerede utbygd på Ørlandet og i Bjugnfjorden, og for å ta vare på mangfoldet og de
store naturverdiene er det viktig å bevare helheten uten videre utbygging.
I alternativ 2 foreslås det å ta ut et areal vest for Kråkvåg og sør for Storfosna, der det bl.a. finnes
stortare og skjellsand. FNF mener det er viktig at dette arealet inkluderes i verneområdet, og at
vernet bør gjennomføres etter alternativ 1.
Bjugnfjorden er et viktig bløtbunnsområde, med bl.a. gode oppvekstområder for sjøørret. Sjøørreten
er også viktig for elvemuslingen i indre deler av Bjugnfjorden og i vassdraget ved Botngård.
Bjugnfjorden er allerede påvirket av utbygging, spesielt innerst i fjorden ved Botngård. I
verneforslaget foreslås det å ta ut noen mindre områder i strandsonen langs fjorden. FNF mener det
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er svært viktig å vise hensyn spesielt til sjøørreten og elvemuslingen, at arealene som tas ut bør
begrenses.
Kommentarer til forskriften
I forskriftens § 3 er det ikke lagt restriksjoner på motorferdsel. FNF er klar over at det er mye
nødvendig skipstrafikk i området, og at det ikke er aktuelt å legge generelle begrensninger på
motorferdsel til sjøs. Vi er også klar over at det ikke er begrensninger på motorferdsel i de
eksisterende marine verneområdene. Likevel ønsker FNF å bemerke at man i det siste har blitt mer
oppmerksom på uheldige konsekvenser av støy for dyrelivet i havet, og at det derfor bør kunne
legges restriksjoner på motorferdselen eller hastigheten innenfor nærmere bestemte arealer.
Ifølge forskriftens § 4 a) er eksisterende bruk av militære skyte- og øvingsområder tillatt. Slik
virksomhet kan spesielt skade korallforekomster. På s 44 i verneforslaget står det at «Forsvaret bør
om mulig unngå å benytte områder med koraller til skytefelt. Det bør derfor være en tett dialog
mellom Forsvaret og forvaltningsmyndigheten om hvilke områder innenfor det foreslåtte marine
verneområdet som ikke bør benyttes ved bruk av skytefeltene». For å sikre en god dialog og unngå
misforståelser, foreslår FNF at det tas inn i forskriften at det skal være en dialog mellom Forsvaret og
forvaltningsmyndigheten om hvilke arealer som ikke bør benyttes ved bruk av skytefeltene.
Ifølge forskriftens § 8 skal det utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for
forvalting, overvåking og skjøtsel av det marine verneområdet. På møte i referansegruppen ga både
grunneiere og FNF uttrykk for at det er viktig at bruken beskrives i forvaltningsplanen, og at «bruk»
må føyes til i § 8. Det er viktig at forvaltningsplanen inneholder retningslinjer for bruk, og at den gir
konkrete beskrivelser av hvordan dispensasjonsbestemmelsene skal tolkes og brukes. For eksempel
gjelder det legging av kabler, rydding og etablering av båtstø, mindre uttak av sand til eget bruk osv.
Plan for bruk av områder vil gjøre det lettere for både grunneiere, andre brukere og
forvaltningsmyndigheten å forholde seg til vernet på en rasjonell og god måte.
FNF ber derfor om at om at «bruk» føyes til i § 8.
Konklusjon
Forum for natur og Friluftsliv i Trøndelag ber om at marint verneområde i Kråkvågsvaet-GrandefjæraBjugnfjorden blir opprettet etter avgrensingen i alternativ 1. I forskriften bør det legges til et krav om
dialog mellom forsvaret og forvaltningsmyndigheten, om hvilke områder innenfor det foreslåtte
marine verneområdet som ikke bør benyttes ved bruk av skytefeltene. Det bør også presiseres at
forvaltningsplanen skal gi nærmere retningslinjer for bruk i tillegg til forvaltning, overvåking og
skjøtsel.

Med hilsen
Ingerid Angell-Petersen
Styremedlem
FNF Trøndelag
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Koordinator
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