Viktig å vite om ferdsel i
strandområdet på Cuba og på Svaet.
Trondhjems Seilforenings hytte på Tautra ligger i vakre omgivelser, med
et enestående fugle- og dyreliv. Det er viktig at alle brukere av
eiendommen kjenner til hvilke hensyn TSF som grunneier er forpliktet til
å vise overfor fugler og dyr i området.
Tautra er et fugleområde og marint våtmarksområde av internasjonal
betydning. Øya er rasteplass for flere tusen trekkfugler vår og høst og et
viktig overvintringssted for mange arter. Norge er gjennom internasjonale
avtaler forpliktet til å ivareta fuglelivet på øya. Deler av øya er vernet
som naturreservat og fuglefredningsområde med ferdelsforbud i
hekketiden. Resten av området, herunder strekningen Cuba - Åbåten, har
dyrelivsfredning, uten ferdselsforbud.
Vern av fugleliv. Vennligst unngå ferdsel i rødt område i perioden april-juni
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I vårt område gjelder følgende
vernebestemmelser:
”Fugler, herunder deres reir
og egg, er fredet mot en hver
form for skade, ødeleggelse og
unødige forstyrrelser, utover
det som følger av jord- og
skogbruksdrift, herunder
oppdyrking, og av vanlig
ferdsel”.

Utarbeidet av
Trondhjems Seilforening
i samråd med
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

På Cuba er det særlig
ærfuglens sårbare
hekkeperiode i april-juni som
det er viktig å ta hensyn til.
Blir ærfuglen forstyrret,
forlater den reiret, da blir
eggene et lett bytte for sultne predatorer. Det skal heller ikke være for
mye forstyrrelse i den perioden ungene er små og driver med dykking på
grunt vann.
Trenings- og regattabaner skal derfor ikke anlegges på Svaet i
hekketiden, men legges lenger ute på fjorden, godt klar av Åbåten.

Målgang i forbindelse med tradisjonelle regattaer med start i Trondheim
kan legges til området utenfor Cuba.
I hekkeperioden bør man fortrinnsvis holde seg unna strendene utenom
området ved rampen, og vise aktsomhet i forbindelse med båttrafikk inn
og ut av bøyehavna. Videre bør man med båt holde 200m fra land i
området rundt Åbåten og på strekningen Åbåten-bøyehavna. Ved
langgrunnen langs moloen, Kuøra, bør man ikke gå nærmere enn 10m
dybdekoten. Kuøra er et viktig beiteområde for ærfuglunger. Se
kartskisse.
For å ivareta vernehensynet avklarer TSF på regulær basis tidspunkter for
større arrangementer i samråd med vernemyndigheten, Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag. Dette skjer tidlig på året før terminlistene vedtas.
TSF anlegger våren 2014 en flytende landgangsrampe i fjæra. Rampen
gjør det mulig å komme til og fra bøyehavna på en trygg måte, uten å
slepe gummibåtene opp og ned på stranda. Dermed er rampen også et
viktig tilretteleggingstiltak for å redusere forstyrrelse i hekketiden.
Anlegget er til bruk for foreningens medlemmer i forbindelse med deres
bruk av Cuba, og skal kun benyttes til fortøying av joller/gummibåter.
Annen bruk av anlegget vil være i strid med vilkårene i byggetillatelsen.
Skilting på rampen opplyser om dette, og hyttevakter og andre brukere
bes om å påse at disse vilkårene ikke brytes. Utenforstående som måtte
ønske å benytte anlegget kan ikke påberope seg allemannsretten, i det den
forutsetter tillatelse fra eier eller bruker. Dette gjelder også ved bading og
soling.
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