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Uttalelse i forbindelse med planer om videre avvikling av Hotranbukta i Levanger som 
internasjonalt viktig område for fugler og naturmangfold 
 
3. mars 2021, kl. 09.30-10.30 ble det avholdt et digitalt møte (Teams) mellom Norske Skog, 
Levanger kommune og Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Temaet var Hotranbukta, som er 
avsatt og regulert til industriformål. Martin Eggen, Halvor Sørhuus, Reidar Hindrum, Arnstein 
Indahl (deler av møtet) representerte NOF. Fra Norske Skog stilte Bjørn Einar Ugedal og 
Håvard Busklein, mens Håkon Okkenhaug representerte Levanger kommune. De tre partene 
presenterte sitt syn, og det ble også lagt frem konkrete planer om ytterligere utfyllinger i nær 
fremtid. Begge sider av elveutløpet er planlagt utfylt i henhold til framlagt planskisse, og 
våtmarksarealet vil følgelig bli redusert ytterligere. NOF ble bedt om å komme med en endelig 
tilbakemelding på denne planskissen før påske 2021, og dette brevet er vår tilbakemelding. Det 
vises for øvrig til referat fra møtet 3. mars utarbeidet av Levanger kommunes møteleder.  
 
Bakgrunn 
NOF har lenge jobbet for ivaretakelse av dette viktige våtmarksområdet, både gjennom kontakt 
med kommunen, fylkesmannen og næringsaktøren Norske Skog. Det er tidligere levert 
internasjonale protester og utrykt fortvilelse over den måten norske myndigheter behandler 
våtmarken her på grunn av dens betydning for trekkende fugler. Vår søskenorganisasjon Royal 
Society for the Protection of Birds (RSPB), som via Newsprinters, en av kundene til Norske 
Skog, har nok en gang adressert Norske Skogs fremferd i området (vinteren 2020/2021). RSPB 
skriver til Newsprinters (sitat, kopi av brev vedlagt): Although small, the site is recognised as 
being internationally important for birds. It is a key stop-over site for pink-footed geese on their 
migration to and from Svalbard, and for many other wetland birds. As such, it has been adopted 
as an Important Bird and Biodiversity Area (IBA) by BirdLife International, and is functionally 
linked to the ‘Trondheim fjord Wetland System’ Ramsar site, designated by the Convention on 
Wetlands of International Importance. We understand that these activities are still legal; the 
local authority zoned the area for development in 2000. However, as stated previously this was 
done before monitoring at the site identified its international importance for nature. Despite 
this knowledge and representations from NOF, Norske Skog seems intent on continuing with 
the encroachment of the site and appears unwilling to engage on the issue. 
 
Det er også viktig å påpeke at vi leverte innspill til Levanger kommune om Hotranbukta i 
februar 2019. Levanger kommune var da i gang med et omfattende arbeid med å revidere 
kommuneplanens arealdel, og i vårt innspill argumenterte vi for at arealformålet for dette 
området måtte endres. Statsforvalteren påpekte også områdets betydning i denne prosessen 
(sitat): vedtatt reguleringsplan for området hjemler en kanalisering av utløpet med 
næringsformål på begge sider av elvestrengen. En videre utfylling iht. gammel plan vil medføre 
at dagens bløtbunnsområde vil forsvinne. Bløtbunnsområdet er allerede delvis utfylt, men den 
resterende naturverdien på området er vurdert til å fortsatt være svært viktig i lokal, regional 
og nasjonal sammenheng. Jf. HiNT-rapport nr. 73 2006 (Høgskolen i Nord-Trøndelag, 
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nåværende Nord universitet).  Vi har de senere år erfart en økning i utbyggingspresset på 
viktige bløtbunnsområder i Trondheimsfjorden, og det er fattet nylige vedtak om nedbygging 
og inngrep inntil tilsvarende viktige områder andre steder i Trondheimsfjorden.  
 
Naturverdier 
Dette er en del av Trondheimsfjorden våtmarkssystem IBA1, anerkjent etter faglige kriterier 
som blant de viktigste naturområdene i verden. Områdets internasjonale verdi er godt kjent og 
dokumentert gjennom mange år, og kan ikke understrekes nok.  

Totalt 180 ulike fuglearter er registrert i Hotranbukta. Området er en av de viktigste 
rasteplassene for gjess i Norge. Det største antallet kortnebbgås som ble registrert samtidig i 
2020 var 7000 individer, nær 10 % av Svalbardbestanden. En betydelig større del av bestanden 
er innom området på vår og høsttrekket. Hotran er også en fast rasteplass for flere måkearter og 
den viktigste lokaliteten i fjorden for rastende sildemåker under vårtrekket. 

Området er spesielt viktig for mange vadere. Størst antall finnes av rødstilk, gluttsnipe, 
småspove og myrsnipe. Det er arter som hekker i fjellområdene våre og som er avhengige av 
næringsrike rasteplasser før hekkesesongen på fjellet. En videre oppfylling av Hotranbukta vil 
bidra til å redusere fuglelivet og naturopplevelsene ved Vulusjøen, på Forramyrene, 
Skjækerfjella og større fjellområder både på norsk og svensk side.  

Det fremlagte «kompromissforslaget» vil redusere naturkvalitetene ved lokaliteten ytterligere, 
etter at store deler av bukta allerede er fylt igjen.  Fuglene får betydelig mindre areal til 
næringssøk. Matfatet for vadere blir utilgjengelig ved flo sjø og arealet blir for lite til å gi plass 
til alle fuglene som er avhengige av området. Det finnes heller ikke alternative 
brakkvannsområder i nærheten som erstatter denne lokaliteten hvis den ødelegges. 

Uakseptable planer for Hotranbukta 
Vi vil nok en gang appellere til både Levanger kommune og Norske Skog om å beskytte den 
resterende delen av Hotranbukta. Kommunen bør av miljøhensyn omgjøre det resterende 
arealet til et LNF-formål i kommuneplanen, og finne en annen lokalitet for industriformål. 
Levanger kommune bør starte en prosess for å få området vernet etter naturmangfoldloven 
(kongelig resolusjon).  

Norske Skog har det siste tiåret ødelagt en meget stor del av Hotranbukta og dette arealet ligger 
ubrukt. Det er en uakseptabel mangel på respekt for naturverdiene i området at Norske Skog 
ønsker en videre stor utfylling uten at den siste oppfyllingen er tatt i bruk. Vi etterspør behovet 
for utfylling i Hotranbukta, både helt konkret og i et overordnet perspektiv – Levanger 
kommune består tross alt av store areal med langt lavere naturverdier. Hvis det skulle være 
behov for videre oppfylling innenfor den gamle reguleringsplanen er det kun området vest for 
moloen ut mot fjorden som kan aksepteres. Det finnes også andre delområder i gjeldende 
reguleringsplan.  

I dag lærer man om økologisk bærekraft i barnehage, skole og arbeidsliv. Vårt forhold til natur 
er ikke lengre en særinteresse. Næringslivet engasjerer seg, noen med mer overbevisning enn 
andre, men stadig flere investorer og kunder forventer en reell og ekte miljøprofil. 
Engasjementet for corporate reseponsibility er betydelig. FNs bærekraftsmål synliggjør 
hvordan fremtidig verdiskaping, velferd og helse er knyttet til naturkapital og velfungerende 
økosystem. Derfor inneholder bærekraftsmål 14 og 15 formuleringer om bruk og vern av 
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arealene til havs og på land. I mange andre land er det uaktuelt å etablere seg på steder som 
kommer i konflikt med IBAer, og mange store bedrifter har dette innarbeidet i sine interne 
styringsdokumenter. I dag ønsker de fleste bedrifter å minimere sine økologiske fotavtrykk og 
markedsføre seg som en ansvarlige bedrifter, der også økologisk bærekraft står sentralt.  
 
For oss er det derfor uforståelig at Levanger kommune og Norske Skog ønsker en ytterligere 
utfylling av Hotranbukta.  
 
 
 
For Norsk Ornitologisk Forening 
 
 
 
Kjetil Aa. Solbakken      Reidar Hindrum 
Generalsekretær     Naturvernkontakt NOF avd. Trøndelag  
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