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Henstilling om å raskest mulig utvide Sklinna naturreservat og Ramsarområde
- Midt-Norges viktigste sjøfugllokalitet trues av akvakultur
Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS ønsker etablering av ny lokalitet for akvakultur ved
Storbrakan i Leka kommune. Kommunen har gjort vedtak der arealbruken tillates, jfr. vedlegg.
Dette til tross for at anlegget er tenkt plassert rett utenfor grensen til Sklinna naturreservat og
Ramsarområde, og midt i det området som er foreslått som en utvidelse av dette naturreservatet.
Naturverdier på Sklinna
Sklinna befinner seg omtrent 20 km fra fastlandet. Øygruppa er viktig for hekkende sjøfugler
av flere arter, men spesielt for toppskarv, som har en av landets største hekkekolonier på
Sklinna. Sklinna var blant verdens største toppskarvkoloni på begynnelsen av 2000-tallet og er
den største i landet. Sklinna er også viktig for lomvi (kritisk truet, CR) og er nå en av landets
største kolonier, den største sør for Finnmark. Antallet hekkende teist (sårbar, VU) er også
betydelig. På grunn av de anselige mengdene sjøfugler er Sklinna utpekt som Sklinna Important
Bird and Biodiversity Area (IBA) 1.
Norsk institutt for naturforskning (NINA), og dets forløpere, har overvåket og forsket på sjøfugl
i Sklinna siden tidlig på 1980‐tallet. Basert på generell kunnskap om sårbarhet hos sjøfugl, er
det etter deres vurdering stor sannsynlighet for at etablering av et akvakulturanlegg vil kunne
få svært store negative effekter på bestandene. Vi viser til vedlagte høringssvar fra NINA.
Ramsarområdet Skinna og forslag om utvidelse av verneområdet
Sklinna naturreservat ble vernet i 2003 og fikk i 2011 Ramsarstatus. Området er på 5890,4 daa
med verneformål å bevare et egenartet kystområde og viktig hekkeområde for ulike sjøfuglarter,
inkl. mange rødlistearter. NINAs undersøkelser har på en usedvanlig grundig måte tydeliggjort
at dagens verneområde ikke er tilstrekkelig for å sikre leveforholdene for fuglene i reservatet.
Sjøfuglene er avhengige av det området der det nå planlegges akvakultur. Fylkesmannen i
Trøndelag har derfor foreslått utvidelse av verneområdet i tråd med kunnskapen om fuglenes
arealbruk under næringssøk. Forslaget ligger inne til behandling hos Klima- og
miljødepartementet (KLD) som en del av de supplerende verneprosessene. Sklinna, Hortavær
og Vikna er også kandidatområder for myndighetenes mulige utvidelse av Sklinnabanken
SVO 2.
Vi viser også til § 49 i naturmangfoldloven som er ment å være en beskyttende bestemmelse,
slik at verneområder ikke blir skadelidende av virksomheter utenfor vernegrensen. Dessverre
ser det ikke ut som om Leka kommune vektlegger bestemmelsen særlig vekt til tross for de
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http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/sklinna-iba-norway
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1303/m1303.pdf
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enorme naturverdiene og fagmyndighetenes fraråding. Fylkesmannen i Trøndelag har frarådet
etableringen, og skriver at en etablering av akvakulturanlegg som omsøkt vil påvirke truede
sjøfuglarter i et verneområde med internasjonalt viktige verdier negativt.
NOF ber om at KLD snarest mulig sørger for at området blir vernet i tråd med fylkesmannens
forslag og Stortingets ønske om å prioritere vern av IBAer og utvidelser av Ramsarområder for
å sikre store nok funksjonsområder for naturmangfold verneområdene er ment å ivareta.
Etablering av akvakultur vil vanskeliggjøre en slik prosess, og vi oppfordrer departementet til
å ta de nødvendige grepene. Vi ber derfor KLD vurdere å gi forskrift om midlertidig vern av
dette området i medhold av naturmangfoldloven § 45. Vi minner også på KLDs overordnede
ansvar for at Ramsarområdene ivaretas på en god måte i tråd med konvensjonens forpliktelser.
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Vedlegg:
- Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i sjø for lokalitet Storbrakan ved
Sklinna i Leka kommune‐ Høringssvar fra Norsk institutt for naturforskning, NINA
- Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS - etablering av ny lokalitet Storbrakan innstilling fra Leka kommune
- Møteprotokoll Leka kommune 20200915.pdf
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