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Kolvereid, 22. september 2021

Namdal regionråd

Endring av FFFNA-området i Kolvereidvågen til et FFFN-område
Bakgrunnen for arealendringen var en oppdrettssøknad fra Midt-Norsk Havbruk (MNH), et underselskap i NTS.
Arealendringen ble vedtatt mot et bredt spekter av innsigelser: underskriftsaksjoner fra befolkningen,
fritidsinteresser, bondelag, velforening, småbåtforening, ROS-analyse og ikke minst Mattilsynet.

Etter arealendringen kom det på nytt en oppdrettssøknad fra Midt-Norsk Havbruk.
Denne ble avslått etter at både Fiskeridirektoratet og Statsforvalteren sa i vår nei til søknaden. Dette av
miljøhensyn til terskelfjordsystemet og på grunn av at området ligger i et gyteområde.
Dette avslaget fra overordnet myndighet må politikerne ta inn over seg og innse at dette området må holdes
fritt for oppdrettsvirksomhet.
Kolvereidvågen er et gyteområde for mange fiskearter. Fisk fra omkringliggende fjordsystem og helt inn til
Skjolden kommer til våren for å gyte i dette området.
Gyteområder må vernes, spesielt når man vet at kysttorsken er en truet art.
Det er i denne sammenhengen viktig å være klar over at det ikke bare er en stamme med kysttorsk i Indre
Foldafjorden, det er i tillegg en egen stamme med «blanktorsk», en lys skreilignende torsk.
Vedlagte klipp er tatt fra Fiskeridirektoratets oversikt over gyteområder for kysttorsk.

Det spesielle naturområdet Korsnesstrømmen, en Saltstraumen i miniatyr, medfører et stort artsmangfold i
form av koraller, svamparter, fiske- og fuglearter.
Kolvereidvågen er i kommuneplanen kategorisert som et svært viktig fiske og friluftsområde. Et
fiskeoppdrett vil ikke bare ødelegge fisken i nærområdet. Et anlegg med fortøyninger vil sperre store deler
av Kolvereidvågen for fritt utøvende fiske- og friluftsliv.

Vi minner om føringene for arealplanlegging for Statsforvalteren som gjelder for dette området:
«Sterke tidevannsstrømmer: Viktige områder særlig for friluftsliv og som landskapselement. Det er ofte knyttet et stort
artsmangfold med en spesiell artssammensetning til disse tidevannstømmene. Utfordringen med akvakultur i nærheten til
sterke tidevannsstrømmer er av næringsstoffer og organisk materiale. I kombinasjonen med terskelfjorder, fjorder med
naturlig lavt oksygennivå eller poller som er sårbare for tilførsel av organisk materiale kan akvakultur her skape negative
konsekvenser. Det må ikke tillates akvakultur i nærheten av slike forekomster.
Rekefelt/Gytefelt torsk: Akvakultur må ikke komme i konflikt med gytefelt for torsk og rekefelt da disse er viktige deler av
større økosystemer i havet. Forringelse eller tap av en naturtype kan påvirke arter i et stort område negativt. Kjemikaliebruk
og avfallsstoffer påvirker disse naturtypene negativt.”

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 sier at utslippet av kobber i 2017 er beregnet til 1400 tonn.

Med 1100 oppdrettsanlegg blir det et utslipp på over 1000 kg pr anlegg pr år.
Kobberforurensing er i dag et økende problem og høye verdier er allerede registrert ved anlegg i Indre
Follafjorden og inne i Kolvereidvågen i et relativt stort område ved skipsverftet Moen Marin.
For Indre Follafjorden kan man estimere at det har vært 3 anlegg i drift i gjennomsnitt de siste 30 år. Dette
gir et utslipp på nesten 100 000 kg kopper til fjordsystemet.
Kolvereidvågen er allerede konstatert forurenset av kobber fra driften av gamle Moen Slip.
Det er også andre forurensningskilder i Kolvereidvågen:
- Kloakken fra Kolvereid og omegn som kun har et avsilingsanlegg fra 80-tallet. Dette er også ute av
drift i nedbørsperioder siden gråvann fra mange avløp er ledet inn i kloakksystemet.
- Nærøysund fellesvassverket sitt renseanlegg slipper også ut kjemikalier fra vannrensingen. I 1980
ble det gitt utslippstillatelse på 600 kg aluminium, det er grunn til å anta at denne mengden er økt
betydelig.

Vi anbefaler arbeidsgruppen å sette seg inn i Naturmangfoldloven og FNs bærekraftmål som går rett på
dette forholdet:
«Bærekraftig bruk av havene i fremtiden må innebære stans av overfiske, hindring av forsøpling og forgiftning, og
beskyttelse av sårbare dyr og korallrev.»

Det har nettopp vært valgkamp/valg og bolyst og bli-lyst ble ofte nevnt. Det var stort fokus på miljøet og
man poengterte hvor viktig naturen og nærmiljøet var for innbyggerne.
Fritidsområder og fritidsaktiviteter i ren natur er en viktig del av dette.
Nærøysund kommune sier blant annet dette i sin kommuneplan om Kolvereidområdet:
« familievennlig senter, med tilgang på familievennlige boliger og attraktive friluftsområder, skal videreutvikles»

Da bør man i det minste unngå å legge forurensende industri i et område som klassifiseres som
«Svært viktig friluftsområde», ref Gislink.

FFFNA-området i Kolvereidvågen må fjernes og omgjøres til et FFFN-område som resten av fjordområdet.
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