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NOF krever vern av Hotranbukta i Levanger som står i akutt fare for å bli ødelagt 
 
Våtmarksområdet Hotran på Fiborgtangen i Levanger kommune er et viktig område for fugler 
gjennom store deler av året, og en særdeles viktig funksjonell del av våtmarkene i Indre 
Trondheimsfjord Important Bird and Biodiversity Area (IBA). Sammen med Ørin er dette et av 
to brakkvannsdeltaer med uvurderlig betydning som spiskammers for fugler fra store områder. 
Større mengder gjess og en lang rekke andre våtmarksfugler bruker området gjennom hele året. 
Området er spesielt verdifullt i trekktidene vår og høst, og er også viktig som hekkeområde for 
flere arter våtmarksfugl. Området er dessuten viktig for mange trua fuglearter. Områdets verdier 
er godt kjent og dokumentert gjennom mange år, samtidig som store deler av bukta gjennom 
årenes løp har blitt lagt under steinmasser. En eldre reguleringsplan har gjort dette mulig. I nye 
planer er begge sider av elveutløpet planlagt utfylt, og våtmarksarealet vil følgelig bli betydelig 
redusert. Etter vår vurdering vil området i praksis bli nesten helt ødelagt. Tiltaket er ventet innen 
kort tid dersom ikke Levanger kommune og Norske Skog snur i saken. Hotranbukta er dermed 
inne i en skjebnetid.  
 
NOF har lenge jobbet for ivaretakelse av dette viktige våtmarksområdet, både gjennom kontakt 
med kommunen, Statsforvalteren og næringsaktøren Norske Skog. Det er tidligere levert 
internasjonale protester og utrykt fortvilelse over den måten norske myndigheter har behandlet 
dette våtmarksområdet, som er så viktig for trekkende fugler, på. Heller ikke i siste rullering av 
arealplanen har kommunen vist interesse for å endre arealformål for området. Vi forstår at 
hverken Levanger kommune eller bedriften Norske Skog har noen interesse i å ta hensyn til 
naturverdiene i Hotranbukta. For dem er det mer penger å tjene på å ødelegge naturen i dette 
området. Statsforvalteren har foreslått en stopp i videre utfylling på et faglig grunnlag, men de 
har ingen myndighet til å si nei til planen. Dette er følgelig ikke hensyntatt av kommunen. I en 
høringsuttalelse til planprogram for revidering og utarbeidelse av kommunale planer i Levanger 
kommune skrev Statsforvalteren: 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, 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.  
 
Vi ber om at miljøministeren nå griper inn og redder restene av Hotranbukta. Her kan du, 
Sveinung Rotevatn, utgjøre en forskjell, og å gjøre et skikkelig stykke godt naturvernarbeid. 
Norske myndigheter kan ikke være bekjent av at global viktig natur som dette blir ødelagt. I 
dette tilfelle er det ikke engang noen god grunn til inngrepet. Det er ingenting viktig som er 
planlagt her nå. Den eneste grunnen til at dette er mulig er at hele dette området ble satt av til 
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næringsformål i en arealplan for veldig lenge siden. En plan som ikke er akseptabel i dag. Norge 
som land har store forpliktelser til å ta vare på slik natur blant annet gjennom Vannfuglavtalen 
under Bonn-konvensjonen. Dette området har på tross av sin beskjedne størrelse stor betydning 
for trekkende arter. Levanger kommune og Norske Skog ser ikke det som sin rolle å vektlegge 
slike hensyn. Men nasjonen Norge må vektlegge dette tungt. Regjeringen ved Klima- og 
miljøministeren må derfor overkjøre kommunen og verne området som naturreservat etter 
naturmangfoldloven nå. 
 
Et vern av Hotranbukta vil være et viktig steg på veien for å stanse den negative utviklingen for 
truede og nær truede arter, altså et av tre sentrale mål for ivaretakelse av natur. Det vil også 
være et verdifullt bidrag til Stortingets anmodning om mer fylkesvis supplerende vern, der 
IBAer og utvidelse av Ramsar-områder prioriteres. Regjeringen varslet i Melding St. 14 (2015-
2016) Natur for livet at den vil verne naturtyper og økosystemer som i dag er mindre godt 
dekket av vern. Stortingets behandling av meldingen stilte seg positive til dette, og Energi- og 
miljøkomiteen hadde følgende merknader: Komiteen har også merket seg at flere av våre 
verneområder er for små til å ivareta verneverdiene, og er derfor positiv til at regjeringen vil 
utvide eksisterende verneområder for å ivareta økologiske nettverk og øke robustheten mot 
klimaendringer. Komiteen imøteser at det gjennomføres fylkesvise prosesser for 
suppleringsvern – for å dekke opp manglene i dagens verneområder, og at Ramsarområder og 
IBA-områder (Important Bird and Biodiversity Areas) prioriteres. 
 
Vi minner om betydningen av IBAer. Verdens IBAer utgjør sammen et nettverk av globalt 
viktige fugleområder og områder for naturmangfold som er identifisert på bakgrunn av 
internasjonalt anerkjente kriterier. Områdene i Norge er identifisert av NOF i samarbeid med 
BirdLife International. Vi vil fremheve at alle disse områdene har svært stor verdi for norsk 
naturmangfold, spesielt knyttet til artsgruppen fugler, også i en internasjonal sammenheng. 
Målet med opprettelsen av slike IBAer er å identifisere, beskytte og forvalte et nettverk av 
områder som er av betydning for den langsiktige overlevelsen av naturlig forekommende 
fuglebestander. Mange av områdene har i dag status som verneområder, men mange er ikke 
omfattet av vern eller andre former for sikringstiltak. Alle disse områdene bør imidlertid være 
prioriterte områder i ivaretakelsen av norsk natur. Med utgangspunkt i et internasjonalt 
anerkjent kriteriesett har vi til nå identifisert 97 slike IBAer i Norge, hvorav 17 befinner seg 
på Svalbard og Jan Mayen.  
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