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Det vises til tilyst innspillsfrist for arbeidet med kommuneplanens arealdel, 15.03.2017. Vi er opptatt
av et godt bomiljø

Saksvikrønningen

i et langsiktig

perspektiv

og har særlig synspunkter

— Saksvik, bl.a. mht. grønnstruktur

som gjelder

områdene

og landbruk, fiske og kloakkutslipp,

ved

samt mht.

ivaretakelse av området for rekreasjon og for ettertiden.
1.

Vikhammer —Grønnstruktur

må integreres i planen

Saksvikjordet er viktig for rekreasjon og landbruk. Det er viktig at kornproduksjon

fortsetter

på

jordet, og at området fortsatt kan nyttes til rekreasjon høst, vinter og tidlig vår. Hvis jordbruksdriften
skulle legges ned i framtiden,

må arealet

avsettes

til park for rekreasjon.

Det er viktig

dyreliv, inkludert sjøfugl, ivaretas og at det blir lagt vekt på artsmangfold.
opprettholdes
2.

for Saksvikjordet. Sentrumsfunksjoner

Saksvikbukta:

Det skjer laksefiske
hvilende

med kilnot

og landgarn

nedslammes.

bukta.

Trolig

3.

kan det være best å flytte

foreslått

Det ville sikret

at naturverdiene

hogd ned trær

Kloakken

—betydning

med merke
av kloakkslam

og utstyret

tåler

av økte kloakkutslipp

M7 - tidligere
fra kommunens

M3. Fisket har vært
avsilingsavløp:

kort tid i sjøen før rensing.

Not

Det er svært

fiske og for bading. Utslippspunktet

må flyttes lenger ut av

utslippspunktet

Ranheim

området

ble ivaretatt

til Trondheim

øst-

og verdier

best mulig.

må sikres for samtid
av hensyn

til fisket
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ved indre del av bukta

og sikret for ettertiden

og kjørt opp spor, som er svært

må ut av bukta

yw-f/aæ

det særpregede

å sikre særpreg

dyre- og fugleliv

ed hilsen,

Ann-Mari

må

- ved samkjøring.

Tidligere forslag om landskapsvern rundt indre del av Saksvikbukta

Nå er det viktig

1/

i bukta -for

Vi har tidligere

Plante-,

økte utslipp

Fisket blir dårlig

uheldig med kloakkutslipp

2/2

fra Saksvikrønningen

av sterkt

LNF-reguleringen

og

må legges til Vikhammer og Hundhammeren.

Fiske fra gnr. Saksvikrønningen

i noen år på grunn

at plante-

innen

uheldig.

En botaniker

og ettertid.

T3

en nokså streng

Det er satt opp anleggstelt
har funnet

ramme.

ved jernbanelinjen,
sjeldne

arter

her.

Det må ikke bygges på Saksvikjordet.

og til bading ved sandstranden

;(

som landskapsvernområde.

på østsiden

i bukta.
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