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Bevar Brekstadfjæra – åpent brev til Ørland kommune 
 
NOF erfarer at vår forening helt feilaktig er tatt til inntekt for Ørland næringsforums planer om 
videre utfylling av Brekstadfjæra i et folkemøte på Ørland i november 2014. Dette tar vi sterk 
avstand fra. 20. november i år kunne vi også lese på NRK.no at leder i Ørland næringsforening, 
Morten Rosenlund, sier at videre utfylling av Brekstadfjæra ikke representerer noen 
interessekonflikt med fugler. Dette er helt feil. 
 
Det pågår nå en intens dragkamp mellom naturverninteresser og utbyggingsinteresser om hvordan 
arealene i Brekstadfjæra skal forvaltes. Fjæras skjebne blir trolig forseglet i arealplanen for området 
som nå skal behandles av Ørland kommune. Ørland kommune har dessverre opparbeidet seg et 
frynsete omdømme i forvaltningen av kommunens ikke-vernede, men likevel nasjonalt viktige 
våtmarksområder. Dette har dere nå en mulighet til å gjøre noe med ved å stanse videre utfylling av 
Brekstadfjæra, og samtidig se hva dere kan gjøre for å bøte på de skadene som allerede har skjedd i 
området. 
 
Norsk Ornitologisk Forening mener at utfyllingen av Brekstadfjæra må stanses umiddelbart og at 
resten av fjæra må bevares og restaureres. Etter det vi erfarer er det allerede fylt ut lenger ut i fjæra enn 
fastsatt i reguleringen for området. Brekstadfjæra er fortsatt et våtmarksområde av nasjonal og 
internasjonal betydning for våtmarksfugler. 
 
Brekstadfjæra er et viktig delområde i Ørland våtmarkssystem som har status som Ramsarområde. I 
utgangspunktet er naturverdiene i Brekstadfjæra på linje med verdiene i Hovsfjæra, Grandefjæra, 
Innstrandfjæra og Kråkvågsvaet som i 1983 ble vernet som naturvernområder. Det er fortsatt svært 
store naturverdier i Brekstadfjæra. For oss som har et fuglefaglig og naturvernmessig utgangspunkt er 
dette hevet over enhver tvil. Områdets naturverdier er dokumentert i mange sammenhenger og nylig i 
NINA-rapport 1004 Naturtypekartlegging og forekomst av fugler i Brekstadfjæra, Innstrandfjæra og 
Neslandfjæra i Ørland og Bjugn kommuner fra 2013. Noe av konklusjonen her er at Brekstadfjæra, til 
tross for sin beskjedne størrelse, er et av de viktigste områdene på Ørlandet for flere våtmarksfugler. 
Dette gjelder særlig for gressender og vadere, med maksimaltall opp mot 1000 individer sett samtidig 
for flere arter. Brekstadfjæra kan være et viktig alternativt område for fugler i Hovsfjæra, og kanskje 
også for fugler i andre områder, ved vanskelige værforhold eller forstyrrelser (inkludert 
støy/overflyging) i Grandefjæra og Innstrandfjæra. Videre er Brekstadfjæra i samme rapport foreslått 
som et område for utvidet vern av våtmarker i Ørland, som en kompensasjon for økt støy/forstyrrelse 
fra fly i deler av Grandefjæra naturreservat på grunn av den nye kampflybasen. Dette understreker 
med all tydelighet viktigheten av å bevare Brekstadfjæra så godt som overhodet mulig. 
 
Brekstadfjæra og Hovsfjæra er også anerkjent som et «Important Bird Area» av NOF og BirdLife 
International, fordi det er et område av internasjonal betydning for våtmarksfugler. 
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Videre er Brekstadfjæra kanskje den viktigste lokaliteten for nære fugleopplevelser for folk på 
Brekstad, og en viktig lokalitet for formidling av kunnskap om fugler og natur i årene som kommer. 
 
Oppsummert ber NOF om at videre utfylling av Brekstadfjæra avsluttes umiddelbart, og at fjæra i 
størst mulig grad restaureres og bevares for ettertiden. Aller helst burde Brekstadfjæra vernes som 
naturreservat og innlemmes i Ramsarområdet Ørland Våtmarkssystem. 
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