
                          

 

  

Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner 

trondelag@fnf-nett.no |  Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal |  977 26 263 |  911 46 560 

organisasjonsnummer 916 627 831 | www.fnf-nett.no/trondelag 

Multiconsult v. Julie Gilmore 

juig@multiconsult.no 

PB 6230 Torgarden 

7486 Trondheim 

 

Kopi til Hitra kommune 

Steinkjer, 20. august 2021 

Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Trøndelag, Hitra Turlag og Trondhjems Turistforening 

 

Bakgrunn 
FNF Trøndelag med underskrivere av dette brevet er svært opptatte av å ivareta natur- og 

friluftslivsområder og fellesskapets adgang til å utøve disse aktivitetene. Med dette som bakgrunn vil 

vi komme med noen innspill til dette planarbeidet som vi håper forslagsstiller og Hitra kommune vil 

ta i betraktning.  

Merknader  

 
Friluftsliv 

Planen er direkte i strid et statlig sikret friluftsområde som er klassifisert med den høyeste verdien 

for friluftslivsområder. Området er også et regulert friluftsområde med hensynssone naturmiljø. 

 Kvaliteter som ligger til grunn for dette er god tilrettelegging, god tilgjengelighet og svært god 

egnethet for korte utflukter med båt eller kajakk. Områdets egnethet for sjøfriluftsliv gjør planene 

om å etablere for eksempel lager av rør og merder rundt Aunøya svært negative. Store lager av 

merder og rør i fjæresteinene til Aunøya vil være en effektiv blokade av innseilingen til området.  Det 

at området er veldig sentrumsnært og innehar svært gode friluftslivs- og kulturhistoriske kvaliteter 

gjør at en utbygging her er ekstra negativ. Det er nettopp i disse turområdene det hverdagslige 

friluftslivet som har mest å si for livskvalitet og folkehelse, foregår. Næringsutvikling kan ikke gå på 

bekostning av disse verdiene.  

Det at Hitra kommune har valgt statlig sikring som verneform av området forteller at området er helt 

spesielt og innehar spesielle kvaliteter for rekreasjon og friluftsliv. Foreslått regulering er også 

antakeligvis direkte i strid med §2 om definisjoner og § 3 a) og b) i Forskrift om tilskudd til tiltak i 

statlig sikrede friluftsområder som eksplisitt sier at et sikret område skal ha tinglyst klausul om at 

eiendommene ikke kan omdisponeres til andre formål uten samtykke fra direktoratet (delegert til 
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fylkeskommunen etter ny forskrift om FKs oppgaver innenfor friluftslivsområdet). Vi kan ikke se at 

dette foreligger. Videre forplikter Hitra kommune seg til å ivareta opplevelseskvalitetene i området 

og legge til rette for gode naturopplevelser.  

Det er også verdt å merke seg at denne saken har utløst store protester fra hyttefolk og fastboende 

på Hitra som i all hovedsak er bekymret for hva denne etableringen vil gjøre for tilgangen til Aunøya 

og verdien av Aunøya som friluftslivsområde. Videre er det uttrykt bekymring for hvordan 

båttrafikken i Sandstadsundet vil bli. Det er viktig å ta vare på denne grønne «tuppen» i 

Sandstadsundet for at det ikke kun skal bli dominert av inngrep og industri. 

Naturverdier  

Aunøya har også en sterk natur- og kulturhistorisk verdi. Her finner man kystlynghei og gammel 

slåtte- og beitemark. Artsmangfoldet her er ikke grundig kartlagt, men det er grunn til å tro at både 

sjøfugl og planter som krever tidlige suksesjonsstadier trives her. Det er blant annet registrert teist 

(VU/sårbar på rødlista)  

Farlig presedens  

Å tillate denne utbyggingen vil bidra til å uthule ordningen med statlig sikring av friluftslivsområder, 

som skal bidra til en forutsigbar ivaretakelse av svært viktige friluftslivsområder. Vi mener streken må 

dras utenfor selve områdene og adkomstveiene til disse.  

Konklusjon 
Vi krever at hele området som er regulert som statlig sikret friluftsområde inkludert sjøarealene som 

i planforslaget foreslås som mellomlager for merder og rør (område 1 og 2 i figur 2 i utredningen) tas 

vekk i det videre planarbeidet.  
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