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Uttalelse – SalMar Farming AS 966 840 528 – Søknad om arealendring og biomasseutvidelse ved
lokalitet 13337 Hovdenakken – Lebesby kommune – Finnmark fylke

Fiskarlaget Nord viser til høring og offentlig ettersyn av ovennevnte søknad.

O ms økte endring av akvakulturtillatelse ved lokalitet 13337 Hovdenakken omfatter
biomasseutvidelse fra dagens MTB på 1 800 tonn til 3 600 tonn, samt en flytting av hele anlegget på
ca. 700 meter nordover fra dagens plassering. D et søkes om å flyt te anlegget på grunn av at
bunnforholdene ved nåværende plassering er ansett mindre gode, som igjen har ført til nedtrekk i
MTB.

Innspill fra Fiskarlaget Nord
Innledningsvis ønsker Fiskarlaget Nord å påpeke at vi arbeider for en god og kunnskapsbasert
sameksistens med andre næringer som benytter sjøarealet. Samtidig er det en forutsetning at andre
næringer og aktiviteter ikke går på bekostning a v hav - og fjordmiljø, ville bestander og/eller
driftsgrunnlag og lønnsomhet for fiskere.

Vi mener blant annet at fiskeri og akvakultur må behandles som likeverdige næringer i kommunale
planprosesser, og at det må legges stor vekt på å oppnå en best mulig sameksistens mellom fiskeri -
og akvakultur i kommunens kystsoneplan. Dette gjelder primært arealbruk, men også i aller høyeste
grad påvirkningen på det marine miljøet og fiskernes ressursgrunnlag. Kommunen har et særlig
ansvar for å ivareta lokalt viktige gyte - og oppvekstområder og fiskefelt, og det er avgjørende med
god dialog med lokale og tilreisende fiskere.

Fiskeridirektoratet samler inn «kystnære fiskeridata», som er basert på intervju med fiskere og
dermed viser reelt bruk av områder basert på lok al kunnskap og bruksinteresser over tid. I Lebesby
kommunes sjøareal har Fiskeridirektor atet kartlagt flere gyte - , o ppvekst - og beiteområde r,
fiskeplasser for aktive og passive redskaper , rekefelt og flere låssettingsplasser.
Havforskningsinstituttet har også kartlagt gytefelt for torsk langs norskekysten. I 2018 ble det kartlagt
tre regionalt viktige gytefelt i Lebesby kommune « Indre Laksefjord », « Torskefjord/Bekkarfjord » og
« Eidsfjorden - Kjøllefjorden » .

Merknade r fra Kjøllefjord Fiskarlag
V i har vært i kontakt med Kjøllefjord Fiskarlag (KF) i forbindelse med foreliggende søknad. Lokalitet
13337 Hovdenakken er etablert i et område som nå er kartlagt å være et regionalt viktig gytefelt for
torsk, « Eidsfjorden - Kjøllefjorden » . KF har meldt tilbake at de ikke har noen særskilte innvendinger
mot at lokalite ten fly ttes i henhold til søknaden .
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Kjøllefjord Fiskarlag er derimot skeptiske til den delen av søknaden som omhandler økning i biomasse
og ønsker i ut g angspunktet at det ikke tillates en økning i MTB. Det sti lle s spørsmål ved om det vil bli
nevneverdig bedre drift bare 700 meter fra dagens plassering , som ikke er optimal. Det bes om at det
gjøres en grundig vurdering av hvorvidt en ny plassering av anlegget vil gi en mer bærekraftig drift og
om området tåler en økning i biomassen.

Avslutningsvis
Som KF viser til, er det per i dag ikke god nok kunnskap til å si noe om hvorvidt og/eller i hvor stor
grad akvakultur påvirker ville fiskebestander. Forsøk som ble gjennomført i Øksfjord i regi av
Fiskeriforskning på starten av 2000 - tallet indikerte dette, men uten å gi tilstrek kelig sikre resultater.
På generelt grunnlag er det mange områder som tidligere har vært fiskerike, hvor fiskere har erfart
dårligere tilgang på ressurser etter etablering av akvakultur. Det stilles spørsmål ved om akvakultur
bl.a. kan påvirke fiskebestand enes vandringsmønster, gyteområder, rekruttering og mattilgang, samt
økosystem generelt. Det er derfor grunn til å påpeke at akvakultur kan påvirke fiskeriinteressene
både direkte og indirekte. Direkte ved at de beslaglegger areal som er viktige for fisker inæringen og
fortrenger fiskeriinteressene, men også indirekte ved at akvakulturvirksomheten kan påvirke
fiskerinæringen i et miljøperspektiv vi p.t. ikke vet omfanget av. Frem til kunnskapsgrunnlaget er
bedre, er vår klare oppfatning at føre - var - prinsippe t og beste tilgjengelige kunnskap må anvendes
når det er tvil.

Med hilsen
Fiskarlaget Nord
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