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Ad. søknad om lokaliter for lakseoppdrett i Skjellvika og ved 

Nordmannspynten, Lebesby kommune. 

 
Fiskarlaget Nord viser til vedlagte kopi av vedtak i Kjøllefjord Fiskarlag angående søknad om 

ny lokalitet for lakseoppdrett i Skjellvika, Lebesby kommune. 

 

Fiskarlaget Nord støtter uttalelsen og vil i det følgende komme med noen betraktninger rundt 

forholdet mellom kystfiske og oppdrettsvirksomhet langs kysten. 

 

Vi viser også til tidligere innvendinger mot søknad og søknadsbehandling om etablering av 

oppdrett ved Nordmannspynten, Lebesby kommune. 

 

For Norges Fiskarlag og underliggende organisasjoner synes konkurrerende bruk av havet å 

utvikle seg til å bli et krevende arbeidsfelt i tiden som kommer. Problemene er allerede 

betydelige, spesielt for kystflåten. Mens petroleumsvirksomheten foreløpig foregår i god 

avstand fra kysten, og i ganske liten grad hindrer fiskerivirksomheten, utgjør 

oppdrettsvirksomheten et økende og varig problem for fisket på fjordene og i nære 

kystfarvann. 

 

Norges Fiskarlag stiller seg positiv til næringsetableringer langs kysten ved siden av 

tradisjonelt fiskeri, men vil samtidig arbeide for at nyetableringer skal ha minst mulig 

negative effekter for de som allerede utnytter fjord- og kystressursene.   

I enkelte regioner og kommuner langs kyster har oppdrettsetableringene allerede overskredet 

grensen for det akseptable i forhold til kystflåtens utøvelse av næringsmessig fiske. I 

Finnmark gjelder dette eksempelvis Altafjord-regionen. 

 

Heller ikke i Lebesby kommune er tilgjengeligheten av oppdrettslokaliteter så stor som 

sjøarealet kan gi inntrykk av. Det er dessverre oftest slik at gode oppdrettslokaliteter også er 

de beste fiskeplasser. 

 

Allerede på slutten av 90-tallet initierte Finnmark Fiskarlag forskning på sammenhengen 

mellom lakseoppdrett, med forspill og ekskrementer fra laksen, og uteblivelse av gytetorsk på 

tidligere tradisjonelle gytefelt. Det har siden, i nærmere 20 år, vært forsket på dette, men 

forskningen er vanskelig, og entydige resultat foreligger fortsatt ikke.  

Fiskernes observasjoner går imidlertid klart i retning av at gytemoden kysttorsk skyr gytefelt i 

nærheten av oppdrettsanlegg. 
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Fiskarlaget Nord ber om at det tas hensyn til innvendingene fra Kjøllefjord Fiskarlag.  
Det vil være noe merkelig om etableringen av fjordlinjene som vern av driftsmulighetene for 
kystflåten under 15 meter, skal resultere i at oppdrettsnæringen overtar aktiviteten innenfor 
fjordlinjene. 
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Fiskarlaget Nord 
 
Ivar Sagen 
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