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Høring av grenseendring for Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning - Høringssvar 
fra NOF 
 
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) viser til høring om grenseendringer for Froan 
landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Vi takker for tilsendt 
materiale. 
 
NOF vil på det sterkeste understreke viktigheten av at tilstrekkelig og fullverdig erstatningsareal stilles 
til disposisjon for naturvernformål i en situasjon der vernet areal med Ramsar-status er permanent 
omdisponert til næringsformål. NOF anser at det foreslåtte arealet har passende kvalitet og areal i så 
måte. 
 
Naturverdiene i de områdene som nå er foreslått som landskapsvernområde er svært store, og 
områdets verneverdi er høy. Dette er dokumentert i mange sammenhenger, og senest i NINA-rapport 
202 «Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan - Sluttrapport» der 
grunnlagsmaterialet fra fugleregistreringene også foreligger i Artsobservasjoner.no. Området er blant 
annet et viktig hekke- og helårsområde for mange arter sjøfugl (spesielt teist og terner) og et 
yngleområde for sel og oter. En annen særlig kvalitet ved området er at det er fritt for den svartelistede 
arten mink.  
 
Vernekvalitetene i dette området er så store at denne utvidelsen burde vært gjort uavhengig av saken 
med omdisponering av vernet areal til fiskeoppdrett, som er den utløsende årsak nå. NOF synes det er 
bemerkelsesverdig at denne utvidelsen ikke er foreslått tidligere. 
 
NOF gir full støtte til forslaget om å utvide Froan landskapsvernområde med det foreslåtte arealet i 
Halten-området slik Miljødirektoratet har foreslått. Vi vil på det sterkeste anbefale at verneforslaget 
gjennomføres i sin helhet. Det er videre svært viktig at det areal, som nå foreslås vernet som 
landskapsvernområde også etter hvert gis status som Ramsarområde. Det fyller i alle fall flere av de 
aktuelle kriteriene for å kunne bli et Ramsarområde. 
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