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Hei
Innsigelse til sak om etablering av Akvakulturområde ved Trollhola.
For vel ett år siden fikk Meland Kommune nei fra Fylke om etablering og fremtidig utvidelse av
Trollhola ved Dalemarka boligfelt som akvakulturområde for Blom Fiskeoppdrett.
Blom Fiskeoppdrett er i konflikt med Sjøforsvaret for sin nåværende posisjon, som forstyrrer
Forsvaret sin lyttestasjon.
Blom har nå tapt sin sak mot Forsvaret og er pålagt å flytte sin virksomhet.
Meland Kommune mener da det er en god ide og flytte en slik næring til et tettbygd boligfelt med
300 pluss innbyggere og velger å se bort fra alle ulempene dette måtte medføre for innbyggerne i
boligfeltet.
Et oppdrettsanlegg av denne størrelsesorden er å anse som et industrianlegg, noe kommunen nok
ikke hadde tillatt ble plassert så tett inntil et boligfelt om det var landbasert.
Men siden dette er sjø så er det helt greit ser det ut til.
Kan ikke se at det er tatt hensyn til plager dette vil medføre for beboere hverken med hensyn til lukt,
støy og forstyrrelser nattestid.
Reagerer også sterkt på at dette kommer opp som en justeringssak tett opp til ferien uten å avholde
folkemøte eller informere berørte parter på en god måte. Det er ikke registrert noen av de
momentene som beboerne i Dalemarka påpekte sist gang.
Hvordan kan Meland kommune mene at dette er ett egnet område for akvakultur når Fylkesmannen
har vurdert område som sårbart.
Ser at det er også er gjenbrukt akvakultur rapporten fra forrige runde som er bestilt av virksomheten
som ønsker å utvide, og som sådan må kunne sees på som partisk for å si det mildt.
Ved å tillate en utbygging i Trollhola mister vi en bade og fiskeplass som er mye brukt av både barn
og voksne.
Forventer en saklig prosess der kommunen tenker på sine innbyggere, før de tar hensyn til en aktør
som ikke kan sies å bidra med stort mer til kommunen enn skadelige utslipp i stor stil. Der finnes
mange bedre egnede steder å plassere et slikt anlegg enn Trollhola.
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