
 

 
 
 

 
Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag 
 
Regjeringen har i statsråd 9. september 2005 
vedtatt Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag.   
 
Verneplanen omfatter 7 naturreservater i 
kommunene Hemne, Frøya, Bjugn, Roan og 
Osen. Områdene har et samlet areal på 23,4 km2,  
hvorav 3,6 km2 er landareal og 19,8 km2 er 
sjøareal. Opprettelsen er en oppfølging av 
St.meld. nr. 68 (1980-1981) om Vern av norsk 
natur.  
 
Verneplanen sikrer noen av de viktigste 
områdene for sjøfugl i Sør-Trøndelag som ikke 
allerede ligger innenfor eksisterende 
verneområder. De aktuelle områdene er viktige 
leveområder for sjøfugl. De har funksjon som 
hekke-, myte- eller overvintringslokaliteter. 
Områdene kan i deler av året ha til dels 
betydelige konsentrasjoner av sjøfugler. 
Sjøfuglene er et viktig karaktertrekk og en viktig 
del av det biologiske mangfoldet langs kysten. 
Flere av artene som hekker innenfor de nye 
verneområdene står oppført på den norske 
rødlista (for eksempel nordlig sildemåke (E) og 
smålom (DC)). Som bindeledd mellom marine 
og terrestriske systemer forflytter sjøfuglene 
store mengder energi og plantenæring.  
 

 
Måøyan naturreservat i Roan kommune.           
Foto: Georg Bangjord  
 

I en ressurssammenheng er de dermed en viktig 
komponent i det marine økosystemet. 
 
Flere av områdene har sin viktigste verdi som 
helhetlig økosystem der zoologiske, botaniske og 
geologiske elementer både på land og i sjø bidrar 
til områdenes egenart og verneverdi. 
 
 

 
Melstein naturreservat i Bjugn kommune.   
Foto: Georg Bangjord  
 
I alle områder er det et forbud mot nye tekniske 
inngrep som kan endre naturmiljøet. Fordi alle 
områdene har en funksjon som hekkeområder, er 
det foreslått et generelt ferdselsforbud på land i 
hekkesesongen. Jakt vil være tillatt i henhold til 
gjeldende lovverk i perioden uten ferdselsforbud, 
men med noe senere jaktstart i områdene 
Melstein og Måøyan. Det er ikke lagt 
restriksjoner på utøvelse av fiske i samsvar med 
gjeldende lovverk. I de to områdene med 
ferdselsforbud til sjøs er det gitt unntak for 
ferdsel med båt for yrkesfiskere. Videreføring av 
tradisjonelt husdyrbeite er ønskelig og vil derfor 
være tillatt. Det vil heller ikke bli lagt 
restriksjoner på bruk og vedlikehold av 
eksisterende hytter og bygninger. For å 
imøtekomme ulike interesser er det gjort unntak i 
forskriftene for enkelt områder.  
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