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HAVNEKRAV LEBESBY HAVN  

 

Lebesby kommune viser til flere møter mellom Kystverket og kommunen i 2016 hvor 

havneforholdene i blant annet Lebesby havn har vært drøftet. Viser også til innspill til 

Regional Transportplan hvor utfordringene i Lebesby havn er trukket frem.  

 

Lebesby kommune ønsker med dette å fremme et havnekrav for utbedring av 

havneforholdene i Lebesby havn. Havnekravet dreier seg om både utdyping og skjerming.  

 

Kort historikk 

Lebesby havn har alltid vært en utfordrende havn, og det har vært problematisk å 

gjennomføre gods- og passasjertrafikk, samt å ha tilgang til kaianlegg for fiskeflåten. 

Lebesby havn dannes av en ca 2,5 km bred og 2 km dyp bukt som er veldig åpen mot vest og 

sørvest. I indre del av bukten, som er meget grunn, ligger en nesten sirkelrund fordypning, 

ca. 40 da. stor og 5,0-6,5 meter dyp. Da fjorden inn mot pollen kun var 1,2-1,4 meter dyp på 

lavvann, kunne fartøyene som benyttete havna bare flyte dit inn på flo sjø. Lokalbåten måtte 

ekspederes utenfor (kilde: Lebesby fiskerihavn fra Kjestrup).  

 

Da trafikken med flere fiskefartøy, passasjer- og godsbåter tiltok ble det første havnekravet 

fra kommunen og lokale fiskarlag sendt i 1935. Da ble det sendt krav om mudring av 

innseilingen til den naturlige «pollen». Etter mange års planlegging, ble dette gjennomført i 

tidsperioden 1962-67.   

 

Det ble utført mudring av en «renne» inn til den naturlige havna. Renna var en 660 meter 

lang, 30 meter bred og 5 meter dyp renne, og det totale kvantum som ble mudret ut var på 

52.400 m
3
 masser. Samtidig ble det laget en markering av rennekanten med 8 stk. dykdalber. 

Flere lokale kilder sier det også ble mudret inne ved kaianlegget til Bøgeberg den gangen, 

noe som førte til at fartøy på 70 fot kunne ligge både på sør- og nordsiden av kaia den 

gangen.  

 

Tegningen under er hentet fra komplett planhefte for Lebesby fra Havnedirektøren, og viser 

hvor det er mudret i en renne inn til havna i Lebesby:  
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Bildet under til venstre er tatt i 1974 og til høyre er hentet fra Norge i bilder og er fra 2016. 

Bildene illustrerer at det var dypere ved kai i 1974 enn det er nå i 2016, og man ser 

mudringskanten i bildet. 
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I notat om Lebesby fiskerihavn fra Kjelstrup fra 1978 ble videre planer beskrevet slik:  

 

Vurdering av krav om utvidelser.  

Utvidet mudring må vurderes på grunnlag av behov. Hvis fartøybelegget øker, kan det bli 

nødvendig å legge ut bunnkjetting for å skape ordnede fortøyningsforhold. Dekningsmolo er 

mindre aktuell. Her er det også et spørsmål om geotekniske forhold gjør det mulig å bygge 

molo for en overkommelig pris. Dette må i tilfelle undersøkes nærmere.»  

 

Det ble allerede i 1978 skissert løsning på molo, se bilde under og det foreligger bekreftelse 

på at denne moloen var ført opp på 5.plass på prioriteringslisten til Finnmark 

Fylkeskommune.  

 

Det ble videre utredning av molo og i 1989 ble det gjennomført grunnundersøkelser, 

geoteknisk vurdering og det ble forslått to alternativer for utfylling av molo på det bløteste 

området. Denne utredningen ble utført av Geoteam, rådgivende ingeniører. 

 

 

 

Dagens situasjon 

Lebesby er det største stedet i indre Laksefjord med den største befokningen i området. Det 

bor ca 180 innbyggere i området Bekkarfjord-Friarfjord, og godt over halvparten er lokalisert 

på stedet Lebesby. Her finnes butikk, kirke, barnehage, skole og omsorgsbase. I tillegg er det 

gamle handelsbygget med ekspedisjonskaien også der.  

 

Det er et aktivt landbruksmiljø og flere av disse vil kombinere landbruk og fiske. Mange i 

området jobber også på oppdrett/matfiskanlegg eller på smoltanleggene som er i Friarfjord og 

Landersfjord, og flere av disse kominerer dette med fiskeri.  

 

Det har de senere årene vært en stadig økende interesse for fiskeri, også som heltidsfiskere. 

Pr. i dag er det 6 fiskebåter registrert i området Bekkarfjord – Lebesby. Disse er: Jonny-

Bjørnstein (10,26 m), Bjørnøy (8,7 m), Blåtind (8,84 m), Juvel (8,02 m), Pilen (6,03 m) og 

Fjordfisk (10,23 m). Det er kommet flere unge fiskere som er flyttet tilbake til Lebesby, og 

flere har planer om å investere i fiskefartøy. Felles for alle er utfordringene i havna, at det 
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ikke er dybde nok og skjermet nok og at det dermed ikke er gode forhold for å legge ut en 

flytebrygge.  

 

Det er også fartøy og fiskere som har tilhørighet til Lebesby-området, men som av ulike 

grunner har måttet stasjonere seg andre steder: MS Soløy (9 m), Geir Rune (10 m) og to 

fartøy på hhv. 9 og 11 m. som i dag er i Alta, men som er på tur til Laksefjorden.  

 

Lebesby kommune har et hyttefelt under planlegging over bebyggelsen nordøst for Bøgeberg 

Landhandel. Her vil det bli lagt ut 15 hyttetomter. I forbindelse med både fastboende og 

hytteeiere har det vært mange forespørsler om tilgang til flytebrygge og mulighet for å 

benytte fritidsbåt i området. I dag er det 20-30 fritidsbåter i området, og det vil bli langt flere 

dersom det blir lagt til rette for det.  

 

 
Foto av dagens havneforhold i Lebesby havn. Kilde: Norge i bilder. 

 

Utfordring med dybde i havna 

Det er ikke foretatt ny oppmåling av havna nå, men det kan gjøres raskt dersom det er 

nødvendig. Fiskerne mener at renna er blitt grunnere flere steder, og det er dårligere dybde 

ved kai.  

 

Det er også et stort behov for å kunne bruke havneområdet til å legge ut flytebrygge, og det er 

derfor ikke bare behov for å få opprinnelig dybde i renna og ved kai. Det er også behov for 

mudring av nye områder.  

 

Nedenfor er det laget en enkel skisse over hvilke områder i havna som fiskerne ønsker 

mudret. Det er også skissert inn eksempler på hvor flytebrygger eventuelt kan legges ut. Her 

må nok noe fylling/fastkai fra land også for å få gode landfester, men dybde nok er det 

vesentligste. Og i dag er det umulig å legge ut brygge (spesielt på nordsiden av kaia), da det 
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er svært langgrunt ved fjæra sjø her. Hvor stort området bør være i forhold til mudring, og 

nøyaktig dybdebehov, er heller ikke endelig avklart. Det vil være viktig å avklare i den videre 

prosessen og i dialog med de ulike aktørene i området. 

 

 
På bildet er det skissert forslag til område som bør mudres, og mulige plasseringer av flytebrygger. Nødvendig 

dybde i havna, ønsket mudringsområde og plassering av flytebrygger må utredes nærmere. 

 

Utfordring med skjerming av havna 

I tillegg er havna dårlig skjermet for vinder fra vest. Nordvesten er verst, da er det bein vind 

hele veien fra vestersiden av fjorden, og det blir sjødønninger helt fra Veidnes over fjorden, 

med tungsjø som svinges inn. Dette er lange bølger som også svinger inn rundt Kirkeneset. 

Sørvesten er mere vindbårer. Det trenger ikke være fare for båter, men man kommer seg ikke 

ut fra fjæra/landet og ut på havet. Ved vestavindkuling er det problemer i havna, og de kan 

ikke ligge ved kai. Samme problemer oppstår ved kaia i sørvest.  

 

Kystverket hadde gjort geologiske undersøkelser i 1989 og moloen stod på listen over 

prioriterte tiltak, men ble av ulike grunner kuttet ut.  

 

Kommunen ber likevel om at det gjøres en ny vurdering av hvordan skjerming av området i 

indre havn kan gjøres. Det kan muligens finnes ny teknologi, eller andre løsninger enn det 

som ble skissert og utredet den gangen.  

 

Aktivitet som kan komme med bedrede forhold i havna 

I dag er ikke havna brukende under dårlige forhold, både fordi den er svært grunn og dårlig 

skjermet. Det er ikke bunnkjettinger i dag, noe som gjør det ekstra vanskelig å ha båt i havna 

i dårlig vær. Men dersom havna ble utbedret, vil det være interessant for flere å ha aktivitet i 

havneområdet.  

 



 

6 

 

Bøgeberg Landhandel AS eier det gamle fiskebruket, kaia og egnebua ved nordvest-siden. 

De kommer til å sette i stand anlegget og starter nå i mai med kaia. Men det er en stor risiko 

med å bruke mye midler på dette når storm og sjø kan ødelegge igjen. Det blir derfor 

begrenset hvor stor innsats som kan legges ned på dette tidspunktet. Tilgjengeligheten til kaia 

er også svært begrenset nå.  

 

Salmar har i dag flere lokaliteter i Laksefjorden og de har landbaser i Dyfjord og i Kalak. De 

har også leiligheter i Lebesby, og mange ansatte som bor i området. De ser svært positivt på 

at det jobbes med å bedre havneforholdene i Lebesby. Dersom det igjen åpnes for å ha 

oppdrett lengere inn i Laksefjorden, vil det være interessant å benytte Lebesby havn. Salmar 

har signalisert at de vurderer å bygge et nytt slakteri i Troms eller Finnmark. Her vil 

kommunen jobbe for at slakteriet kan lokaliseres i indre del av Laksefjorden, hvor det kan 

legges til rette med et stort nok næringsareal, og dybde nok til ventemerder. Selv om dette 

ikke kan bli i indre havn i Lebesby, ser kommunen etter arealer i nærheten slik at ansatte skal 

kunne bo- og jobbe derfra, dersom det skulle bli lokalisert i vår kommune.  

 

Flere lakseoppdrettsaktører ser til Lebesby kommune og Laksefjorden og har vist interesse. 

Når ny kystsoneplan er vedtatt, vil det igjen åpnes for aktørene å søke på nye lokaliteter, 

dersom det åpnes for nye områder å søke oppdrett.  

  

Det er i dag to aktører på Nordkyn som tilbyr fisketurisme, og dette er Striptind AS i 

Kjøllefjord og Nordic Safari i Mehamn. Begge har vist interesse for å benytte havna i 

Lebesby når det er dårlig vær ute på Nordkyn, og de ønsker å kunne stasjonere seg i indre del 

av Laksefjorden dersom forholdene ble lagt til rette for det. Ved gode forhold, vil det være 

aktuelt for lokale aktører å etablere virksomhet innen turistfiske.  

 

Kalak benyttes i dag som base for Salmar og en del fritidsbåter benytter kaien til av- og 

påstigning. Dette området er likevel ikke foretrukket av fiske- og fritidsflåten på grunn av 

fallvinder som gjør det vanskelig å etablere småbåthavn der. Det ligger også et stykke unna 

der befolkningen bor, som i hovedsak er i Lebesby. Trollbukt ligger mellom Lebesby og 

Ifjord, og Norway King Crab har i dag mottak av krabbe der. Dette er positivt for utviklingen 

av fiskerinæringa i området. Men her er det også utfordringer ved ulike vindretninger. Det er 

i tillegg begrensninger for hvor mange båter som kan ha dette som liggekai, og det er et 

begrenset areal på land mht parkering mm.  

 

Videre utredninger 

Lebesby kommune er klar over Kystverkets kravliste til innhold til havnekravene, og vi ser at 

ikke alle opplysninger ligger ved i dette brevet. Vi ber likevel Kystverket ta dette 

havnekravet til behandling, og kommunen vil ettersende de opplysninger som mangler. 

Kystverket innehar kompetansen som er nødvendig for å finne de gode løsninger for havna, 

men vi ønsker gjerne å bidra med undersøkelser og informasjon der det er nødvendig.  

 

Lebesby havn er fortsatt en statlig fiskerihavn, og aktiviteten i området er økende. Flere 

ungdommer ønsker å etablere seg som fiskere, og flere ønsker å drive med kombinasjonsdrift 

med blant annet landbruk og fiske, samt oppdrett og fiske. Det er derfor avgjørende at det 

finnes en god havn i området, og det beste stedet er Lebesby på grunn av befolkningen som 

bor der, butikk, fiskerikai med bygningsmasse, hyttefelt som er under etablering, offentlige 

institusjoner, flere fiskere som har etablert seg her, oppdrettsaktørene (matfisk og smolt) som 

bruker Lebesby som sitt sentrum i Laksefjorden og turistfiskeaktører som etterspør gode 



 

7 

 

havneforhold her. Lebesby ligger midt på østsiden av Laksefjorden og er det naturlige 

sentrum for aktiviteten her. 

 

Vi ber Kystverket ta kontakt dersom noe er uklart, og vi vil komme tilbake med mer 

utfyllende informasjon etter hvert.  

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Stine Akselsen       Toril Svendsen 

ordfører       næringskonsulent 

Mobil: 90 12 72 26      Mobil: 97 99 09 04 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 

 

 
Kopi til: Bøgeberg Landhandel AS, Arnkjell Bøgeberg, Lebesby bygdelag v/Per Magne Eriksen, 

Nordkappregionen havn IKS v/Leif Gustav Prytz-Olsen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


