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Malvik kommune Trøndelag - kommuneplanens arealdel 2018-2030 - uttalelse fra
Fiskeridirektoratet region Midt
Vi viser til oversendelse datert 03.07.2018 med oversendingsbrev og høringsforslag til
kommuneplanens arealdel for Malvik kommune 2018-2020. Vi viser også til vår uttalelse til
planprogrammet datert 28.02.2017 og uttalelse til forslag til arealplan datert 26.04.2017.
Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning
Fiskeridirektoratet er statlig sektormyndighet for forvaltning av fiskerinæringen i medhold
av lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova),
og for forvaltning av akvakulturnæringen i medhold av lov av 17. juni 2005 nr. 79 om
akvakultur (akvakulturloven). Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse interessene i
det regionale og lokale planarbeidet. Dette blant annet for å sikre areal til høsting av
naturressurser og matproduksjon i sjø innenfor bærekraftige rammer, bidra til at fiskeri- og
havbruksnæringen i regionen får gode og forutsigbare rammevilkår, og bidra til at hensynet
til marint biologisk mangfold blir ivaretatt.
Formål med planarbeidet
Kommuneplanens samfunnsdel for 2018-2030 ble vedtatt 02.10.2017. Kommuneplanens
arealdel er en oppfølging av samfunnsplanens mål og delmål. Den angir hovedtrekkene i
arealdisponeringen, og gir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som
kan settes i verk. Arealplanen skal vise sammenhengen mellom hva som er ønsket framtidig
samfunnsutvikling i kommunen, og hvordan arealene disponeres for å oppnå dette.
Den skal også ivareta regionale og nasjonale mål, føringer og forventninger.
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Planen skal angi hvordan arealene i kommunen skal brukes, og hvilke hensyn som må
ivaretas ved disponering av arealene.
Innspill fra Fiskeridirektoratet region Midt
I forhold til våre ansvarsområder vil vi gi noen konkrete innspill til planforslaget, noen
faktaopplysninger om spesifikke tema, samt noen generelle vurderinger.
Fiskeri
Malvik kommune har relativt lite sjøareal, men det er registrerte noen fiskeriinteresser i
kommunen. Det er registrer tre fiskefelt for passive redskap, Vikhammer-Hommelvik,
Midtsand-Vikhammer og Muruvik. Og tre låssettingsområder, Muruvika, Hommelvik og
Saksvik. I tillegg er det mot grensa til Stjørdal kommune registrert et område for aktive
redskap, Stjørdalsfjorden, hvor det fiskes med snurrevad, og et rekefelt, Strindfjorden.
Områdene som er avsatt til fiske (FI) i arealplanen gjenspeiler Fiskeridirektoratets kartlagte
fiskeridata.
I dokumentet planbestemmelser og retningslinjer, står det i kapittel 7.5 Fiskeområder:
Tillatelse til andre tiltak innenfor formålet må avklares med Fiskeridirektoratet. Som nevnt i vår
forrige uttalelse til planforslaget, bør denne formuleringen omgjøres. Forslag til formulering
av tekst kan for eksempel være: Tiltak og inngrep må ikke komme i konflikt med fiskeriinteressene
eller forringe områdenes kvaliteter som fiskeområder. Derfor bør hensynet til fiskerinæringen generelt
tillegges vekt i konflikttilfeller. Tiltak som kan forringe kvaliteten i kartlagte/kjente gyte- og
oppvekstområder, kartlagte fiskefelt, samt andre kartlagte naturtyper i sjø, bør ikke tillates. Ved
søknader om tiltak/ inngrep på eller i nærheten av viktige fiskefelt, gytefelt og låssettingsplasser skal
lokale fiskarlag og fiskeridirektoratet høres før vedtak fattes.
Havbruk
Det er ingen klarerte akvakulturtillatelser i Malvik kommune.
Det er ikke avsatt egne areal til framtidig akvakultur i forslag til arealplan.
Potensialet for framtidig akvakulturvirksomhet er i mange områder ikke fullt utnyttet. I
prinsippet bør akvakultur inngå som arealbrukskategori i områder der akvakultur ikke
medfører reell konflikt med et eller flere av de andre formålene. Det kan i framtida bli
aktuelt med annen type akvakultur enn det vi kjenner til i dag. Blant annet så er taredyrking
en forholdsvis ny type akvakultur, som vi kan få se mer av i framtida.
I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fastsatt ved
kgl.res.12.06.2015, fremgår regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging,
og det sies bl.a. at:
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«Fylkeskommune og kommune sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i
kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Arealbehovet
ses i et regionalt perspektiv.»
Store deler av sjøarealene i Malvik kommune er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone, uten underkategorier. Vi vil oppfordre kommunen til å vurdere
å legge ut noen av disse områdene til flerbruksområder, der det også kan åpnes for framtidig
akvakulturvirksomhet. FFFNA-områder (fiske, ferdsel, friluftsliv, natur og akvakultur), med
tilhørende bestemmelser.
Viktige naturtyper
I følge Naturbase er det registrert 25 ålegrassamfunn i Malvik kommune. Ålegrasenger og
andre sjøgrasområder er svært produktive og regnes som viktige marine økosystem. Vi
mener at kartlegging, verdisetting og sikring av slike områder medfører at man får oversikt
over verdifulle områder som er med på å sikre et marint biologisk mangfold.
Generelt oppfordrer vi kommunene til å bidra til å ivareta viktige områder for marint
biologisk mangfold i all plansammenheng, og at arealbruken innenfor områder hvor det er
registrert marine naturtyper blir vurdert. Fortrinnsvis bør alle gyteområder, korallområder,
ålegrassenger og områder hvor det er registrert levende marine ressurser som er klassifisert
som nasjonalt eller regionalt viktige, sikres mot tiltak som vil medføre høy grad av risiko for
skade/ødeleggelse.
Småbåthavner
Etter vår vurdering bør alle kystkommuner ha en strategi for lokalisering og utbygging av
småbåthavner. Fiskeridirektoratet ønsker at småbåthavner plasseres der de forårsaker minst
negativ påvirkning på miljøet, og at plassene søkes samlet på færre, større anlegg framfor å
belaste mange områder. I tillegg til de fysiske inngrepene i naturen (mudring, anlegging av
bølgedempere, bygging av moloer mm), medfører småbåthavner økt belastning på miljøet
som følge av utslipp av drivstoff, olje og miljøgifter fra båtene både mens de ligger på sjøen
og i forbindelse med vedlikehold ved utsetting og opptak.
Kommunen bør etter vår vurdering stille klare og strenge krav til tiltak for å redusere den
negative miljømessige påvirkningen fra båthavner. Vi ser det som naturlig at følgende
innføres som vilkår for nyetablering og utvidelse av havner, samt vurderes for alle større
anlegg:
-

Båthavner med servicebygg/slipp og sjønære opplagsområder skal være utstyrt med oljeskiller.
Dette vil redusere forurensingen fra land til sjø vesentlig.
Det tilrettelegges for kildesortering av avfall i småbåthavnene, og miljøfarlig avfall (batterier,
olje, lakk, maling og andre kjemiske produkter) skal tas hånd om på en forsvarlig måte.
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-

Bryggeanlegg og bølgebrytere bør utformes og plasseres med tanke på å opprettholde
tilstrekkelig vanngjennomstrømning for å opprettholde god vannkvalitet.

Generelle innspill
Kystsonen er svært verdifull og attraktiv for rekreasjon og næringsvirksomhet, men er
samtidig veldig sårbar. En forutsetning for kystsonens verdi, er at den er ren, levende og
mangfoldig. Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten
grad som mulig skal påvirke kystsonen og livet i havet negativt. Dette er spesielt viktig ved
blant annet planlegging av hytte- og boligtomter på land i tilknytning til sjø, småbåthavner,
havneanlegg, industriområder og avløpsnett.
Vi er opptatt av at kommunen ser sammenhengen mellom bruk av sjø og land i alt
kommuneplanarbeidet. Dette mener vi vil bidra til å redusere konflikter i sjø og sjønære
områder, og gi en mer forutsigbar utvikling. Ofte vil planlegging av bo- og hytteområder
nær sjøen generere behov for å benytte sjøareal til blant annet avløp, vannforsyning,
småbåthavn og marinaanlegg. Der slike tiltak kommer i eller i nærheten av viktige områder
for fiskeri, havbruk eller marint biologisk mangfold, kan dette medføre økt konfliktbehov.
Oppsummering
I arbeidet med kommuneplanens arealdel, der kystsonen er en viktig del av planen, bør en
sentral målsetting være å ta sikte på at potensialet for fiskeri- og havbruksnæringen utnyttes
optimalt, at næringene skal kunne opprettholdes og videreutvikles, samtidig som andre
viktige hensyn og interesser ivaretas på en god måte.
Ut over ovennevnte har vi ingen ytterligere kommentarer til kommuneplanens arealdel
Malvik kommune 2018-2030.
Det bes om kopi av vedtatt plan.

Med hilsen

Kristin Skarbøvik
seksjonssjef
Magny Grindvik Blikø
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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