
17.04.2020

Kråkvåg og Bjugnfjorden 
marine verneområde



17.04.2020

Bakgrunn og oppdrag
1980-81 – St.meld.nr.68 Vern av norsk natur – drøftet behov for marine verneplaner

1987 – dannet arbeidsgruppe som skal utrede arbeidet med marine verneområder

1991 – Strategi og retningslinjer for arbeid med marine verneområder i Norge + opprettelse av Brattegard-utvalget.

1995 – Utredning for DN Nr.1995-3. Kartlegging av egnede marine verneområder i Norge.

1998-99 – St.meld.nr. 43 Vern og bruk i kystsona

1999-2000 – Kystmeldingen

2001-2002 – Rent og rikt hav

2003-2004 – Endelig tilrådning med forslag til referanseområder (RU for marin verneplan)

2008-2009 – St.meld.nr.37 Helhetlig forvaltning av det marine miljøet i Norskehavet

2009 – Oppstartsmelding for vern av de første marine verneområdene (bl.a. Tauterryggen, Rødberget, Gaulosen, Skarnsundet, Børgin)

2012-2013 – Meld. St. 37 Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak

2015-2016 – Meld.St.14 Natur for livet

2017 – Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fikk i oppdrag å starte planarbeidet om marint vern av 
Kråkvågsvaet-Grandefjæra-Bjugnfjorden etter NML
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Prosessen
2017 – Fylkesmannen mottok oppdrag fra Miljødirektoratet om å starte verneprosess. 

2017 – Fylkesmannen gjennomførte informasjonsmøter med Ørland og Bjugn kommuner, Fiskeridirektoratet 
region Midt, Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU Vitenskapsmuseet (myndighet kulturminner i sjø)

2017 – Fylkesmannen sendte ut oppstartsmelding

2017 – Åpnet møte Brekstad

2017 – Fylkesmannen opprettet referansegruppe med berørte myndigheter

2018 – 2019 Arbeid med verneforslag (bl.a. kartlegginger)

2018 – Opprettelse av ny referansegruppe (inkl. forskning, næringsliv, interesse org. m.fl)

2019 – Fylkesmannen fikk i oppdrag å sende tilrådning innen 2019

2019 – Verneforslag sendt ut på høring

2019 – Åpne møter i Brekstad og Botngård

2020 – Høringsfrist ble utsatt fra 15.09.2019 til 1.03.2020 etter ønske fra kommunene

2020 – Fylkesmannen fikk utsatt frist for tilrådning til 1.06.2020.
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Status marin verneplan i Trøndelag
Tauterryggen – vernet i 2013

Gaulosen – vernet i 2016

Rødberget – vernet i 2016

Skarnsundet – tilrådning sendt 2015 (prosess parallelt med Gaulosen og Rødberget)

Børgin – tilrådning sendt 2015 (prosess parallelt med Gaulosen og Rødberget)

Kråkvåg og Bjugnfjorden – tilrådning sendes 2020

Borgan og Frelsøy – oppstart 2020

Iverryggen – usikker på om det blir oppstart

Froan – Sularevet – foreløpig ikke fått oppdrag om oppstart
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Vernegrense pr 14.04.2020 

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=f9f3d747567f42dc94d40fc85c47d69b

Overlapp med 
eksisterende 
verneområder:
• Grandefjæra NR
• Bjugnholmen NR
• Innstrandfjæra DY
• Kråkvågsvaet DY

Verner sjøbunn, 
vannsøyle og 
overflaten

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=f9f3d747567f42dc94d40fc85c47d69b
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Verneverdier 



17.04.2020

Verneformålet for Kråkvåg og 
Bjugnfjorden marine verneområde

Formålet med Kråkvåg og Bjugnfjorden marine verneområde er å ta vare på et 
område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, representerer bestemte typer 
natur og som har særskilt naturvitenskapelig verdi. Det er en målsetning å beholde 
verneverdiene uten større grad av ytre påvirkning. Området skal kunne tjene som 
referanseområde for forskning og overvåkning.

Kråkvåg og Bjugnfjorden er et variert område bestående av store gruntområder med 
skjellsand- og mudderbunn, samt dypere partier bestående av rike tareskoger og 
koraller. Verneverdiene knyttes til bevaring av helheten i Kråkvåg og Bjugnfjorden, 
områdets økologiske funksjon som med sine varierte naturtyper, gir et relativt rikt og 
mangfoldig plante- og dyreliv og som igjen gjør området til et svært viktig leve- og 
næringssøksområde for fugl og fisk.
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Restriksjoner 
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Innspill under høring og 
verneprosess – 31 stk

• Både positiv og negativ til vern

Næringslivet (bl.a. havbruksnæring) og kommunen + noen grunneiere er negativ

Forskere, miljøorg., Ørland SV, sjømatnæring (fiskerinæring) + noen grunneiere er positiv

• Grunneiere hovedsakelig interessert i å bruke eiendommen som før + reparere naust, molo, 
flytebrygge, uttak sand

• Landbruk: vern må ikke være til hinder for landbruk

• Forsvaret: ønsker å bruke området som før

• Næringsliv og kommune: oppdrett, utvide næringsarealer, høsting av marine ressurser

• Forskning og miljøorg.: utvide arealet, syns Fylkesmannen har tatt for mye hensyn til næringslivet
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Endring av vernegrense under prosessen
14.04.2020Oppstartsmelding 2017
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2017 2020
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Endringer i verneforskriften under prosessen
• Navn endret fra «Kråkvågsvaet-Grandefjæra-Bjugnfjorden» til «Kråkvåg og 

Bjugnfjorden»
• Restriksjoner på kommersiell høsting av bløtdyr og pigghuder (etter sak i 

Grandefjæra NR) – grunneiere kan høste til eget bruk
• Ingen restriksjoner på dagens bruk av området for Forsvaret
• Mulighet for å søke dispensasjon til:

Reketråling
Tipping av åkerstein
Vedlikeholdsmudring
Uttak av sand til eget bruk
Uttak av tang og tare til eget bruk
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Prosessen videre

29.04.2020 – Møte referansegruppe der Fylkesmannen 
presenterer Fylkesmannens tilrådning

01.06.2020 – Fylkesmannen sender sin tilrådning til 
Miljødirektoratet
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