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Oversendelse av Fylkesmannens tilrådning om Rødberget marine
verneområde i Rissa kommune
Fylkesmannen sender med dette sammendrag av høringsuttalelsene med
Fylkesmannens kommentarer og tilrådning. Området inngår i arbeidet med
nasjonal marin verneplan.
Saksgang
Melding om oppstart av planarbeidet ble sendt ut i 21.09.09 (vedlagt). Det ble
da gjennomført informasjonsmøte knyttet til saken. I brev av 11.04.2014 og
31.10.2014 fra Miljødirektoratet fikk Fylkesmannen i oppdrag å videreføre
arbeidet med høringsutkast for Rødberget, samt utarbeide forslag til
forvaltningsplan for området. Det ble da sendt ut brev av 07.02.2014 om
forlengelse av virkningene av kunngjort verneforslag for de marine områdene
Rødberget og Gaulosen (vedlagt).
Høringsbrev med forslag til verneforskrift, vernekart og forvaltningsplan ble
sendt på høring til sentrale og regionale høringsparter 11.05.15 (vedlagt), med
frist for tilbakemelding 01.08.15. I forbindelse med høringen ble det arrangert et
åpent møte 27.05.15 på Museet Kystens Arv i Rissa kommune.
Det har i alt kommet inn 20 høringsuttalelser, hvorav 14 av disse på en eller
annen måte omhandler Rødberget. Kopi av samtlige uttalelser ligger vedlagt.
Etter avtale om utsatt leveringsfrist så leverte NTNU Vitenskapsmuseet sin
uttalelse første uka i august.
De som har uttalt seg til saken på lokalt/regionalt nivå får kopi av dette brev og
av vedllegg 6 og 7.
Fylkesmannens tilrådning
Fylkesmannens tilrådning om vern av Rødberget marine verneområde følger
vedlagt. I korte trekk tilrår Fylkesmannen at Rødberget marine veneområde
opprettes med samme grenser som i høringsforslaget, men med med noen
endringer etter høringen:
 Vernenavn endres til Rødberget marine område
 § 1 endres til «Verneverdien knyttes til ….som igjen gjør Rødberget til et
svært viktig leve-, yngle- og rasteområde for fugl og fisk.».
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«Verneformålet knytter seg til overflaten, sjøbunnen og vannsøylen»
§ 2 endres til «Verneområdet omfatter overflaten, sjøbunnen og
vannsøylen»
§ 4 endres til «fortøyning av småbåter og tradisjonsbåter til bruk av
Museet Kystens Arv»
Nytt punkt i § 5 «Tømming av åkerstein av grunneier.»

Med hilsen
Stein-Arne Andreassen (e.f.)
miljøverndirektør

Kjersti Misfjord
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg
1 Brev av 21.09.2009 om oppstart av planarbeid
2 Brev av 07.02.2014 om forlengelse av virkningene av kunngjort
verneforslag
3 Brev av 11.05.2015 om lokal og sentral høring
4 Planbeskrivelse for Rødberg marine verneområde
5 Kopi av inkomne uttalelser
6 Sammendrag av høringsuttalelser med Fylkesmannen sin tilrådning og
med forslag til forskrift for Rødberg marine verneområde
7 Forslag til vernekart for Rødberg marine verneområde

Kopi og vedlegg 6 og 7:
Per Raudberget
Kjell Arne Fossbakk
Museet Kystens arv
Rissa kommune
Fosen Naturvernforening
Norsk Ornitologisk
Forening, avd. SørTrøndelag
NTNU, Vitenskapsmuseet
Sør-Trøndelag
fylkeskommune
Kartverket
Fiskeridirektoratet Region

Museene i Sør-Trøndelag,
Havnegt.12
postmottak@rissa.kommune.no
Ytre Ringvei 32
Boks 139

7105 Stadsbygd
7105 Stadsbygd
7010 Trondheim

7100 Rissa
7401 Trondheim

Erling Skakkesgt. 47 B
Postboks 2350 Sluppen

7013 Trondheim
7004 Trondheim

post@kartverket.no
Postboks 1225 Sluppen

7462 Trondheim
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