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Jeg heter Jakob Arne Dahlen født på Bremsnes, på slutten av 1948. På Bremsnes harjeg fått  inn min

barnelærdom, siden ble det 3-årig Realskule i Kristiansund for så å avslutte utdannelsen med 3-årig

ingeniørstudium i Ålesund.

Etter dette har jeg blant annet tilbrakt 5 år med å bygge opp Averøy Settefisk as på Veiset i Averøy

kommune. Vi bygde opp anlegget helt fra bunnen av, jeg ble valgt til daglig leder for utbyggingen, og

siden for driften av anlegget.

Jeg har hele tiden også vært åpen for etablering av matfisk-konsesjoner, og fulgt med i

oddrettsnæringens gjøren og laden, på godt og ondt

Ny konsesjon

Det utvalget du sitter i har, blant annet, en generell plikt til å ivareta felleskapets interesser i det

området som er under behandling. Med dette som bakgrunn er vi, beboerne langs stranda fra

Futsætra inn til Likvorren, inn forbi tidligere fergested på Bremsnes, så fri å be om at dere tar bort A

en i NFFFA i omskrevet område. Som erstatning for det opdrettsomrâdet som forsvinner, foreslår vi

at området; Husøya via Fugeløya til Tjyvholmen via Årholmen og til land på Frei legges ut  (  Se

vedlagte kart)

Med et slikt område utlagt må det selvfølgelig taes spesielle hensyn til de som bor i området, Spesielt

fra Valholmnesset til innenfor M.Bottens anlegg i Vadsteinsvikan.

l det påtenkte området er det spesielt området fra Kopparholman til Valnesset som ser interessant ut

i oppdretts-sammenheng (akvakultur) for meg, men mye/mange arter kan oppdrettes i et slikt

område, for eksempel tang tare osv.

Flere av oss som bor i nær-området til oppdretts anlegget er veldig plaget, og påvirket av støyen fra

anlegget. For noen av oss går det på helsa løs, med lydmålinger opp til 65 desibel, 50 er grensa for lyd

i oppholds områder. Dette er ikke akseptabelt, og når leger til og med skriftlig anbefaler at man bør

flytte fra sin (grunn)eiendom, da har det gått for langt l!!

Vi ønsker derfor at oppdretts-driften i området fra Stavnesset og inn til Smevågen avsluttes. Vi ber

dere om å opprette et nytt A område i Kristiansund kommune på Frei. Området bør gå fra Husøya til

Fuggeløya i passe avstand fra land til Tjuvholmen og videre til Årholmen til land innafor Aranesset

(Gjengstø Hammaren).

Ett annet område som bør være aktuelt å flytt til er området innenfor Rausandnesset, her er god

dybde, og gode straumforhold. Brygge ligger det også her, den kan kanskje brukes i denne

sammenheng. På denne måten blir konsesjonen i Averøy kommune, hvis dette spiller noen rolle.



Bremsnes er et vikmg område i Norsk og europeisk historie.

Averøy kommune har nedsatt en gruppe, som nå arbeider med å bringe sjøfronten tilbake etter at

fergekaia ble nedlagt. Her er det bevilget penger fra Møre og Romsdal fylke.

Det arbeides også med å vitalisere steinringen med opplysningsskilt og fasiliteter for turister og

besøkende. Området huser flere gravrøyser og det letes nå etter bosetnínger fra vikingtiden.

Her hadde Rangvald Mørejarl sitt vikingsete og Harald Hårfagres rituale med å la sitt hår falle,

skjedde på Bremsnes. Vi snakker her om det geografiske utgangspunktet for konge rekka i Norge.

Det arbeides med å etablere et dokumentasjonssenter med tilhørende scene og galleri.

I forbindelse med tilbakeføring av sjøfronten til « Harald Hårfagres plass « og vitalisering av

Steinringen er det omsøkt en revisjon av kommuneplana for området. Steinringen er et tingsted på

alder med Stonehenge; 3000 år før vår tidsregning.

Ved sjøfronten er det under planlegging ei statue av Harald Hårfagre, med marina og småbåtanlegg.

En skulpturpark med mingleområde ned til strandkanten. Kaia som har vært forsøplet og området

som har vært benyttet utover det leide arealet er viktig å holde i orden, slik at turister fritt kan

benytte denne mye brukt fiskeplassen, det er også populært område for bobilturister.

Forskjønnelsen av området som nå skjer ved næringsbyggene er starten på opparbeidelsen av hele

Bremsnes sjøfront og Harald Hårfagres plass med Steinringen. Vi kan ikke se at dagens

oppdrettsvirksomhet er forenelig med den planlagte bruk av kaianlegger og sjøområdet på

Bremsneskaia

Vi har et godkjent boligfelt på Hogsneset og et, lnnselingen, som går videre oppover, inneholdende

ca. 80 hus; Blant annet på grunn av akvakultur er det ingen fremdrift på disse feltene, noe vi håper

det blir forandring på når Lerøy får anledning til å flytte til bedre egnede områder på Frei.

Ellers så ønsker vi å beholde de strand arealene som i dag ligger i akvkulturområdet så upåvirket som

mulig.

Det området som er påvirket av lydforurensnigen er området som er markert med oransje farge på

vedlagte kart l(Averøyas tettes befolkede område) Etter utsagn fra beboere i utkanten av området så

er lydforurensningen som anlegget setter opp, uaksaeptabel i forhold til å bo på vedkommende sted.

Altså et problem som kommer direkte innpå deres domene, som konsesjons giver.

Når beboere i Bremsnes Futsæter området så sterkt uttaler sin misnøye med deres konsesjonsgiving;

så er det bare en ting å gjøre, -- å flytte konses`loen

Vi, beboerne ønsker ikke å ta livet av oppdrett generelt, men vi ønsker konsesjonen, flyttet til andre

sida av fjorden, der vil den sjenere en god del mindre folk ! Folka der er konsentrert i området langs

veien til Vadsteinsvika, og den går langt fra sjøen.

Hilsen Bremsnes 15/01. 2018

Jakob Arne Dahlen
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