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Åpent brev til Malvik kommune ang. bevaring av Stjørdalsfjorden IBA
Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk forening (NOF) er sjokkerte over de fremlagte
planene om utfylling og boligbygging i fjæra utenfor Smiskaret. Utbygger Frode Moen
nevner i en artikkel i Bladet 10. mars at «den aktuelle strandlinja ikke brukes nevneverdig i
dag, og at det ikke er fuglehekking i området». Det er spesielt denne kommentaren vi lar oss
provosere over. Vi er overrasket over hvor lite fakta som er innhentet i forkant av et slikt
utspill, og det fremstilles som om utbyggingen er helt uproblematisk ovenfor naturverdier.
I realiteten er det stikk motsatt. Strandlinjen fra Rota og til Midtsand er et fjæregruntvannsområdet av nasjonal betydning for fugl som inngår i Stjørdalsfjorden IBA. IBA står
for International Bird and Biodiversity Area, en merkelapp som identifiserer områder som er
internasjonalt viktige områder for fugl og biologisk mangfold.
Årsaken til at området er så viktig er silderogn. Hver vår gyter store mengder sild i
Trondheimsfjorden utenfor Midtsand og Smiskaret. Silderogn og nyklekte unger driver opp i
fjæresteinene og blir til et etegilde av dimensjoner for en rekke arter. Som i april 2009 da
2410 ærfugl, 760 sjøorrer og 663 haveller ble telt på østsiden av Midtsandtangen. Hvert
eneste år er det tilsvarende antall av disse tre artene i IBA-området under vårtrekket, dette er
grunnen til at området er gitt IBA-status og har slik internasjonalt stor betydning. Sjøorre og
havelle er internasjonalt truede arter og den høye forekomsten av disse to artene innenfor
tiltaksområdet er meget viktig å bevare. Ærfugl er på den norske rødlisten på grunn av en
sterkt nedgang i bestandsstørrelse som har pågått over en lengre tidsperiode, områder med
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store antall ærfugl er det nå kritisk å verne mot negative påvirkninger. I tillegg er smålom,
svartand, siland og en rekke måkearter registrert beitende på silderognsresursen.
I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen Natur for livet (Melding St. 14 (20152016)) støttet Stortinget en prosess med økt vern av naturtyper og økosystemer som i dag
ikke er godt nok dekket av vern. Energi- og miljøkomiteen spesifiserte i sin merknad at
«…Ramsarområder og IBA-områder (Important Bird and Biodiversity Areas) prioriteres».
Malvik kommune har dermed et spesielt ansvar for å ivareta naturverdiene i områder som
identifisert med store naturverdier som må bevares for ettertiden, slik som Stjørdalsfjorden
IBA.
Gjennom høringsprosessen til Kommuneplanens arealdel (2018 – 2030) for Malvik kommune
har vi også blitt kjent med ønsker om småbåthavn og anlegg med molo for roing i
gruntvannsområdende på Midtsand. Alle de framlagte planene i gruntvannsområdene ved
Midtsand og Smiskaret vil medføre en irreversibel rasering av et internasjonalt viktig
naturområde for fugl og biologisk mangfold.
Naturvernforbundet og NOF mener og oppfordrer på det sterkeste til at prosjektene må
skrinlegges umiddelbart og at dette synpunktet fremmes under behandling av
kommuneplanens arealdel. Store naturverdier står på spill.
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