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Hotrandeltaet trues av 
industribygging 
 

Et viktig deltaområde for sjøfugl og sjøørret i Trondheimsfjorden står i fare for å 
bygges ned i strid med naturmangfoldlov og vannforskrift. Planforslaget må 
avvises, da det som er i ferd med å skje får virkning for sjøørret i 
Trondheimsfjorden og for globale fuglebestander. 

I januar 2023 fremmet Norske skog AS forslag til reguleringsendring av et 
industriområde på Fiborgtangen på Skogn i Levanger, med hensikt å utvide dette mot 
sør for oppføring av industri. Området vil påvirke Hotrandeltaet negativt, utløpet av 
Hotranelva i Trondheimsfjorden.  

 
Elvedelta som Hotrandeltaet representerer en naturtype viktig for bla. vadefugl og 
sjøaure. Øya Låtra vil bl.a. forsvinne, med tap av et viktig hekkeområde for rødlistede 
arter som bl.a. rødnebbterne og fiskemåke. Våtmark- og bløtbunnsområder langs 
Trondheimsfjorden er allerede betydelig fragmentert og redusert i størrelse, jf. 
høringsbrev fra Bird Life Norge av 09.03.22: «Hotranbukta er blant de mest 
betydningsfulle arealene i Indre Trondheimsfjorden, et globalt viktig område for fugler 
og natur, anerkjent etter strenge faglige kriterier. Områdets internasjonale verdi er 
godt kjent og dokumentert gjennom mange år» 

Sjøørret har vært fredet siden 2009 i elvene rundt Trondheimsfjorden, men 
bestandssituasjonen synes ikke bedret. Fysiske inngrep, forurensning, tap av gyte- og 
oppvekstområder i elver, lakselus og andre faktorer i sjøfasen er vurdert som 
hovedårsak, og den samla belastningen er for stor. Ytterligere inngrep i Hotrandeltaet 
vil forverre situasjonen.  
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Ålegraseng vil bli nedbygd, en artsrik naturtype som spiller en viktig rolle som 
oppvekst- og næringsområde for mange fiskearter, bl.a. torsk, lyr og sjøørret. 

Planforslaget er i konflikt med vannforskriften, hvor målet er at tilstanden i 
overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på 
at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Etter 
naturmangfoldloven skal naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og 
vern.  

Trøndelag SV mener at planforslaget må avvises. Trøndelag SV vil engasjere seg i 
saken, da det som er i ferd med å skje får virkning for sjøørret i Trondheimsfjorden og 
for globale fuglebestander. 
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