
Tingvoll kommune 

 

Sjøområdeplan Nordmøre – høringsuttalelse. 

Plan for sjøområdet må alltid vurderes i forhold til konsekvenser for arealdelen 
på tilstøtende områder på land. Planene for de to områdene – sjø og land - må 
utredes og vurderes slik at dette ivaretas, og at det i det videre arbeidet tas 
hensyn til gjensidige konsekvenser av utvikling og endring. 
 
Denne uttalelsen er delvis av generell art, men egne erfaringer som beboer i området ved 
Hogsneset på Bremsnes (Averøy kommune)er bakgrunnen for den mer detaljerte omtale av 
konkrete utfordringer og mulige konflikter i forholdet mellom bruk av sjøareal og 
konsekvenser for landarealet i nærheten. Dette gjelder først og fremst akvakultur/oppdrett 
og det som etter mitt syn er spesielt viktig i den sammenheng. 
 
Generelt. 
Planer for sjøareal må sees i sammenheng med tilstøtende arealdeler på land. Både i forhold 
til dagens situasjon og med tanke på framtidig utvikling. Status på sjøarealet og aktiviteter 
der får konsekvenser for det som allerede er etablert, og som ønskes etablert i framtiden. 
Når det gjelder oppdrett/akvakultur har vi erfaringer som tilsier at denne industrien ikke bør 
legges til områder der det på landsiden er etablerte og/eller der det planlegges nye bo-
områder, institusjoner osv.. 
Etter min mening bør nevnte industri legges til/styres mot sjøområder der problematikken 
knyttet til drift av anleggene ikke vil skape konflikter for og begrense mulighetene til å 
relativt fritt kunne disponere tilstøtende landområder i utviklingssammenheng. 
Pr. i dag kan det virke noe tilfeldig hvor anlegg har blitt plassert, og det har i stor grad blitt 
styrt av den som eier og skal drive anlegget i sjøen. Det er, kan hende, tid for å vurdere hvor 
kommunen ønsker at det ikke skal etableres slik industri, noe som gjør at det kan bli mer 
forutsigbart for arealdelen på land. At man rett og slett etablerer ”oppdrettsfrie soner” i 
planen for sjøområdet. 
Fjorden fra Sunndalsøra til Bremsnesfjordens løp ut mot havet påvirkes miljømessig av 
ganske mange faktorer, og derfor bør det være en prioritert oppgave å få en samlet oversikt 
over, og et rutinemessig samarbeid om, forurensingsproblematikken. Hvis hver enkelt 
kommune tar saker om for eksempel etablering av oppdrettsanlegg, og vurderer saken kun 
ut fra situasjonen i eget farvann, så kan fjordsystemet bli overbelastet. Det gjelder å ha en 
formening om summen av miljøforurensing, og hva som er grensen for det akseptable. 
Kartlegging av faktorer som oppdrett, avrenning fra jordbruk, kloakkutslipp fra byer, 
tettsteder og boliger, eventuelt deponi, osv.. 



Det må etableres et system for oppfølging av miljøsituasjonen og registrering av endringer, 
noe som hver enkelt kommune må gjøre, og som et felles organ får ansvar for å følge opp.  
Forurensing (inkludert støy). 
Erfaringene våre her på Bremsnes viser tydelig den konflikten som ligger i å tillate etablering 
av oppdrettsanlegg rett utenfor et område der det både er eksisterende boligbebyggelse, og 
der det er utarbeidet planer for nye boligfelt. Feltene ”Hogsneset” og ”Innseilingen” vil ha 
redusert verdi så lenge merdene ligger rett utenfor døren. ”Hogsneset” har forsøkt å selge 
noen av prospektene, men de har ikke hatt noen henvendelse fra interessenter. Ikke så 
merkelig når denne fine plassen er omringet av merder, foringsslanger og fôr-flåte pluss mye 
annet som hindrer bruk av sjøarealet til friluftsliv, ferdsel og fiske. 
 
Aktivitetene knyttet til oppdrettsnæringen medfører støy og begrenset tilgjengelighet. Noe 
som gir så store konsekvenser for miljøet, trivselen og livskvaliteten at det bør gjøres noe 
systematisk og styrende på lokalt og regionalt plan. 
For sikkerhets skyld nevnes at Støy som faktor er knyttet så vel til forurensing som til helse – 
dvs. miljørettet helsevern. 
 
Foring og medisinering sies å ha blitt mer redusert, og konsekvensene for miljøet synes å bli 
håndterbart. Det sies også at bunnen under merdene ser bra ut, uten at jeg vet hvilke 
referansegrunnlag den konklusjonen hviler på. Også i denne forbindelse burde det være et 
organ kommunene i mellom, og sørget for registreringer og dokumentasjon. Fordi; selv om 
fisken i merdene tilsynelatende ikke forurenser havbunnen under merdene, så blir jo ikke 
avføringen borte – kloakken fra anlegget har bare flyttet til et annet sted, og vi vet ikke noe 
eksakt om det. 
Støy er for oss i tillegg et alvorlig helse-problem, og det er slik at ”støy” både finnes under 
bestemmelser i Straffeloven (Forurensing) og i lov om Miljørettet helsevern.  
 

Sjøområdeplan for Nordmøre må utformes slik at den forebygger belastninger, 
konflikter og skadevirkninger for miljøet totalt sett, og at den tar opp i seg 
etablering, organisering og samordning av et system for overvåking av og 
kontroll med utviklingen framover.  
 
 
Bremsnes, 19. januar 2018 
Med vennlig hilsen 
 
Arne W Fjellstad


