
Plan- og utviklingsutvalgets behandling av sak 5/2023 i møte den 11.01.2023: 

Behandling  

Saksordfører: 

Merete Bøhn-Flatås (SP) 

Forslag i møte: 

Kaja Skårdal Hegstad (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Endring av reguleringsplan avvises. 

Begrunnelse: 

Med den foreslåtte endringen av reguleringsplan ved Norske Skog Skogn vil store naturverdier gå 

tapt. Planen påvirker spesielt området rundt Låtra og området sør-øst for øya som består av 

næringsrik muddermasse som er særlig viktig for vadefugler som beiter på bunndyr. Øvrige områder 

har betydning for fugl som søker næring på overflata. Arealendringer er den viktigste negative 

påvirkningsfaktoren for truede arter, både i Norge og globalt. Med tap av Låtra til industriområde vil 

viktige hekkeplasser for flere rødlistearter, blant disse dverglo og fiskemåke gå tapt. Samla belastning 

på bløtbunnsområder i sjø og i elveoser i Trondheimsfjorden er allerede stor. 

FNs nye avtale naturavtale, «Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework» som ble inngått før 

jul 2022 i Canada, er en historisk avtale for å snu det globale naturtapet og hjelpe å løse naturkrisen. 

Norge har hatt en sentral rolle i forhandlingene. Avtalen inneholder mål om at innen 2030 skal minst 

30% av land og hav på jorden beskyttes, og 30% av naturen som i dag er ødelagt skal restaureres. 

Myndigheter, næringsliv og befolkning over hele verden vil forholde seg til og strekke seg etter 

målene i naturavtalen. Regjeringen meldte like før jul at den nå vil vurdere hvordan naturavtalen 

følges opp i Norge, og legge dette frem for Stortinget. Hvordan vern og bevaring kan styrkes er en del 

av disse vurderingene. Som grunnlag for å kunne vurdere dette utvikler regjeringen et naturregnskap. 

Regjeringen er også i gang med flere lov- og regelverksendringer som vil styrke naturhensyn, blant 

annet arbeidet med en havmiljølov (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/verdens-land-samlet-

om-en-naturavtale/id2952178/). 

Med bakgrunn i dette og de forpliktelser Norge har framover, avvises foreslått endring av 

reguleringsplanen. 

Avstemning: 

Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag til vedtak og forslag fra Hegstad, ble 

kommunedirektørens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme (SV). 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/verdens-land-samlet-om-en-naturavtale/id2952178/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/verdens-land-samlet-om-en-naturavtale/id2952178/


 

VEDTAK 

Endring av reguleringsplan Norske skog Skogn legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. plan- og 

bygningsloven § 12-10 

 


