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HAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I VEIDNESKLUBBEN 

 

Viser til møter og korrespondanse angående havneforholdene på Veidnesklubben i Lebesby 

kommune, sist i møte i Honningsvåg den 24.11.2016. Viser også til brev fra kommunen 

datert 21.3.2013 med krav om bølgedempende tiltak i forbindelse med havnekrav og vedtak i 

kommunestyre (PS 4/13) om vedlikeholdsmudring. 

 

Vedlagt følger havnekrav vedrørende forlengelse av eksisterende molo i Veidnes havn, og ny 

molo/bølgedempende tiltak på sør/vestsiden av havna. Da vedlikeholdsmudringen ikke gav 

tilstrekkelig dybde i hele havna, fremmer kommunen også havnekrav om mudring ned til  

– 6 og – 4 meter LAT i havna.  

 

Det har vært en betydelig økning i fiskeriaktiviteten på Veidnes de seneste årene, med mange 

nye fartøy og ny virksomhet etablert på fiskemottaket. De krevende forholdene i havna gjør 

det imidlertid svært vanskelig å drive helårlig virksomhet herfra og begrenser dermed videre 

næringsutvikling.  

 

Lebesby kommune ber derfor Kystverket om å igangsette planlegging og investering i havna 

slik at den blir trygg og funksjonell for eksisterende og fremtidige fiskeriaktører. Vi håper på 

en positiv behandling av vårt havnekrav, og ser frem til en videre dialog i forbindelse med 

dette arbeidet. Vi ber Kystverket ta kontakt dersom det er opplysninger som mangler.  

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

Stine Akselsen      Toril Svendsen 

Ordfører      Næringskonsulent 

Mobil: 97 99 09 01     Mobil: 97 99 09 04 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 

 
Kopi til: Veidnes bygdelag, Veidnes Havneforening, Sværholt Fiskarlag 

 

Vedlegg: Havnekrav post 30 Veidnesklubben havn, Reguleringsplanens bestemmelser, Miljøteknisk 

grunnundersøkelse før vedlikeholdsmudring og dumping, Sluttrapport vedlikeholdsmudring Veidnes.  
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Havnekrav post 30 – 

molo og mudring i Veidnesklubben havn 
 
 

 

 

 

1. Havnekrav – post 30 – Veidnesklubben havn: 

 

 Lebesby kommune fremmer havnekrav og ber Kystverket snarest igangsette arbeidet 

med bølgedempende tiltak/molo og større utdyping av havna i Veidnesklubben.  

 

 Det har vært en betydelig økning i fiskeriaktiviteten på Veidnes de seneste årene, med 

mange nye fartøy og ny virksomhet på fiskemottaket. Både fiskere og fiskekjøper er 

avhengig av at havna er trygg i dårlig vær. Slik det er nå oppstår skader på fartøy, 

kaianlegg og innersiden av eksisterende molo på grunn av dårlig skjerming, da 

spesielt på sørøstlige til vestlige vinder. Dagens molo må også forlenges, da arbeidet 

med moloen ble avsluttet før den hadde gitt akseptabel skjerming for havna. Slik 

moloen fremstår i dag, skjermer den bare deler av eksisterende kai.   

 

 Lebesby kommune ber også Kystverket iverksette mudring i havna, ned til – 6/ - 4 

meter LAT. Dette begrunnes med at vedlikeholdsmudringen ned til – 3 meter ikke gav 

god nok fremkommelighet i havna. Området rundt kommunal servicekai og i flere 

områder for øvrig er ikke tilgjengelig på grunn av steingrunn. Dette begrenser hvor 

flytebrygger kan legges og begrenser øvrige utviklingstiltak i havna som kunne vært 

gjennomført i skjermet område.  
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2. Bakgrunn 

Veidnes er eneste sted med fast bosetning på vestre side av Laksefjorden i Lebesby 

kommune. Havna på Veidnesholmen er en statlig utbygd fiskerihavn som var ferdigstilt i 

1988. Det ble anlagt en 200 meters molo på østsiden av kaia, og det ble mudret en renne inn 

til kai, og rundt denne, med dybde -3 meter (eller fjell). Bunnkjettingen, som var utlagt ca 

1970, ble deretter flyttet til vestsiden av moloen. 

 

På grunn av nedgang i fisket ble fiskebruket nedlagt og etter hvert gitt statlig 

kondemneringstilskudd rundt 1990. I årene etterpå har stedets få fartøy (2-3 sjarker) måtte gå 

over fjorden til Dyfjord eller Kjøllefjord for å levere fangst. Etter at kongekrabben har 

kommet til Laksefjorden har lønnsomheten for sjarkflåten vært økende. Dette kombinert med 

forholdsvis romslige kvoter i åpen gruppe i torskefiske, har ført til at flere har investert i 

fiskebåter og dermed er er aktiviteten økt.  

 

Dermed har det skjedd mye på Veidnesklubben de senere årene, og optimisme har ført til at 

det i dag er økende tilflytting og fiskeflåten er økt til 25 registrerte fartøy (jan 2017). Det 

flytter flere yngre til bygda, og Lebesby kommune har åpnet skolen igjen høsten 2016 etter 

10 års nedleggelse. Men for det store antall fartøy som havna i dag verken er dyp nok eller 

skjermet nok for, skaper dette store utfordringer og da spesielt i dårlig vær.   

 

3. Dagens situasjon 

Stor aktivitet innen krabbefiske og planer om mottak av hvitfisk gjorde at Finnmark 

Fylkeskommune opphevet kondemneringen i 2012. Den 8. mars 2016 fikk Lyder Fisk AS 

også godkjenning av Mattilsynet og kunne kjøpe krabbe og fisk på egen tillatelse. Det er satt 

opp fiskehjeller, og det foreligger mange planer for utvikling av fiskeriaktiviteten i havna. 

Det er landet rundt 100 tonn krabbe pr. år de siste 4-5 årene, hvor det på topp har vært landet 

6,7 % av totalkvoten på krabben.  

 

Med større aktivitet innen fiskeriene, er det kommet mange flere fiskefartøy til stedet enn det 

havna er rigget for. Skjermingen er svært dårlig, og det er spesielt dårlige forhold når det er 

vind fra sørligøstlig til vestlig retning. Da finnes det ingen skjerming, og vindbølgene som 

kommer over Laksefjorden gjør forholdene svært krevende. Bølger som skapes inne i havna 

på grunn av topografien rundt er også en stor utfordring. Dermed oppstår det ofte skader både 

på fartøy, kaianlegg og sikkerheten til fiskerne er heller ikke godt ivaretatt under de ekstreme 

forholdene som kan oppstå. Det er den senere tid også oppstått skader på innersiden av 

eksisterende molo. Dette sier noe om hvor ekstrem forholdene i havna kan være.  

 

Veidnes havn har hatt en stor økning i antall fartøy og fiskere, og det er nå registert 20 fiskere 

og 25 fartøy i Veidnesklubben. I tillegg har det i sesongene vært flere fartøy fra andre 

fiskevær, og rundt 40-45 båter har levert i Veidnes i løpet av året. I tillegg til fiskefartøy er 

det en del fritidsfiske som foregår, og det er en populær havn som benyttes av fritidsfartøy og 

for båter som benytter Veidnes havn for å komme seg ut i Laksefjorden for fiske, ferdsel og 

rekreasjon. Det er også noe turistvirksomhet som benytter Veidnes som base for turistfiske i 

perioder.  

 

Forholdene i havna er dessverre ikke rigget for slik aktivitet, verken når det gjelder 

skjerming, dybde eller liggeplasser for båtene. Havneforeningen har en privat flytebrygge 

med plass til 12-13 av de minste båtene og den kommunale allmenningskaien har plass til  
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4 fartøy inntil kai når kranen skal være ledig. Denne kaien må ha ledig areal til av- og 

påstigning og til ilandføring av fisk og krabbe med kranen. I tillegg har Veidnes 

Havneutvikling AS planlagt å investere i en ny flytebrygge med plass til 20 fartøy.  
 

 
Bilde 1. Flyfoto av Veidnes kai og molo i 2013 (www.norgeibilder.no) 

 

 

 
Bilde 2. Flyfoto av Veidnesklubben (www.norgeibilder.no) 

 

 

4. Stadfesting av havnekrav  

På grunn av Veidneselva består store mengder av bunnsedimentene i Veidnes havn av fin 

sand. Elvestraum i kombinasjon med vind og bølgepågang gjør at det føres stadig 

sandmasser inn mot kaien. Som flyfoto viser er det en opphopning av masser på kaias 
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vestside som skaper problemer ved kai. Det er lagt ut bunnkjetting parallelt med moloen. 

Opprinnelig hadde denne 9 opphalere da den lå på østsiden av moloen (før mudring), men 

det er ikke kjent om denne har samme lengde i dag. Bunnkjettingen ble ikke videre berørt 

under vedlikeholdsmudringen i havna i 2015.  

 

Gjennom kommunens havnekrav om vedlikeholdsmudring som ble oversendt i 2013, kom 

Kystverket inn med midler til dette tiltaket.  

 

Følgende havnekrav ble politisk vedtatt og innsendt til Kystverket 23.3.2013: 

 
Havnekrav vedlikeholdsmudring 2013 
 

Det ble gjennomført vedlikeholdsmudring sommeren/høsten 2015, og dette gjorde 

forholdene bedre i indre havn og man fikk bedre dybde ved havneforeningens flytekai og ved 

den kommunale almenningskaien. I forbindelse med vedlikeholdsmudringen kom det frem at 

flere områder i havna, rundt kaia og mot moloen likevel ikke oppnådde den ønskede dybden. 

Dette fordi det var fjell og stein som ikke kunne fjernes uten ved sprengning. (se 

mudringskart 4.2 nedenfor). 

 

Mudringsområdet før vedlikeholdsmudringen i 2015: 
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Mudringsområdet etter mudring i 2015, basert på teoretiske data fra Saturn: 

 

 
 

Miljøprøver som ble tatt i forbindelse med vedlikeholdsmudringen oversendes som vedlegg 

til havnekravet.  

 

Etter vedlikeholdsmudringen ble gjennomført har utviklingen fortsatt i Veidnesklubben, og 

antall fartøy har økt ytterligere. Det er et stort behov for liggeplasser ved kai og at havna 

skjermes. Dette har Sværholt Fiskarlag tatt opp med kommunen i flere anledninger, og blant 

annet bedt kommunen om å søke midler over post 60 til flytebrygge og til molo/flytemolo. 

Det har også i flere vedtak fra Sværholt Fiskarlag vært påpekt at dagens molo egentlig skulle 

bygges lengere, men at prosjektet ble avsluttet før oppnådd lengde (se vedlegg). Dette kan se 

ut til å stemme da dagens problemstilling med den dårlige skjermingen av havna skyldes 

blant annet for kort molo.  

  

Havnekrav dekningsverk 
 

Lebesby Formannskap drøftet saken sist i februar i 2016 og gjorde følgende vedtak:  

 

MELDING OM VEDTAK 

Fra møtet i Formannskapet den 11.02.2016, saksnr PS 10/16. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Lebesby Formannskap ser behovet for bedre dekningsverk og flere flytebryggeplasser i 

Veidnesklubben havn. Formannskapet presiserer at dekningsverk i havnene er 

Kystverkets ansvar. Vi ser at veksten i antall fiskere og fartøy gjør at forholdene i havna 

blir svært utfordrende og det kan hindre videre vekst. 

 Lebesby Formannskap vil likevel avvente behandlingen av planen for Strategiutvikling 

fiskerihavner – Nordkappregionen havn IKS. Dette begrunnes med at tiltak fremmet 

gjennom dette strategidokumentet, også vil være en viktig pådriver i dialogen med 

Kystverket. Lebesby Formannskap ser på det nåværende tidspunkt ikke at Lebesby 
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kommune har økonomisk handlefrihet til å finansiere havnetiltak i Veidnesklubben over 

egen drift. Formannskapet ber administrasjonen om å jobbe videre med Kystverket for å 

få en tilfredsstillende havneløsning på Veidnesklubben, finansiert av staten.  

 

Etter vedtaket ble gjort i Formannskapet har Lebesby kommune i tre møter med Kystverket i 

løpet av 2016 tatt opp problematikken angående Veidnes havn. Sist dette ble gjort var i møte 

i Honningsvåg den 24.11.2016. Kystverket anbefalte at kommunen får sendt inn et formelt 

havnekrav slik at arbeidet med utredning fra Kystverkets side kan starte.  

 

Nytt havnekrav – post 30:  
 

Lebesby kommune sender derfor nå følgende havnekrav post 30 for Veidnesklubben havn: 

 

 Lebesby kommune fremmer havnekrav og ber Kystverket snarest igangsette arbeidet 

med bølgedempende tiltak/molo og større utdyping av havna i Veidnesklubben.  

 

 Det har vært en betydelig økning i fiskeriaktiviteten på Veidnes de seneste årene, med 

mange nye fartøy og ny virksomhet på fiskemottaket. Både fiskere og fiskekjøper er 

avhengig av at havna er trygg i dårlig vær. Slik det er nå oppstår skader på fartøy, 

kaianlegg og innersiden av eksisterende molo på grunn av dårlig skjerming. Det er 

spesielt på sørøstlige til vestlige vinder. Dagens molo må også forlenges, da arbeidet 

med moloen ble avsluttet før den hadde gitt akseptabel skjerming for havna. Slik 

moloen fremstår i dag, skjermer den bare deler av eksisterende kai.   

 

 Lebesby kommune ber også Kystverket iverksette mudring i havna, ned til – 6/- 4 

meter LAT. Dette begrunnes med at vedlikeholdsmudringen ned til – 3 meter ikke gav 

god nok fremkommelighet i havna. Området rundt kommunal servicekai og i flere 

områder for øvrig er ikke tilgjengelig på grunn av steingrunn. Dette begrenser hvor 

flytebrygger kan legges og begrenser øvrige utviklingstiltak i havna som kunne vært 

gjennomført i skjermet område.  

 

I bildet under er det skissert inn et forslag til hvordan havna kan skjermes og utdypes. Dette 

er kun ment som skisse, og det er viktig at Kystverket som faginstans får utredet bølge- og 

vindforhold, for deretter å vurdere hvilken løsning som er nødvendige og som kan være den 

beste for havna som helhet.  

 



 

8 

 

5. Kaianlegg i havna 

Lebesby kommune har gjennom Lebesby Kjøllefjord Havn KF rustet opp den kommunale 

kaien på Veidnes for drøye 0,7 mill.kr i 2013, med nytt kaidekke, ny fendervegg, krane og 

nytt elektrisk anlegg.  

 

Kaianlegget har i dag god dekning for vind og bølgepågang fra nordvest til øst. Derimot har 

anlegget lite dekning for vind fra sørøst til vest, som på tross av relativt korte avstander kan 

gi meget krapp vindskavl mot kai. Dette er det vurdert å forsøke å dempe ved å anlegge enten 

flytende bølgedemper på vestsiden av kai eller å etablere molo som vil være det klart beste 

alternativet. Dette vil gi betydelig bedre dekning ved kai, og gjør det tryggere å etablere 

flytekai som liggekai for den mindre flåten. Dette som erstatning for bunnkjettingen. 

 

Lebesby Formannskap har i 2016 gitt tilskudd på kr. 360.000 til innkjøp av en ny flytebrygge 

i regi av Veidnes Havneutvikling AS. Veidnes Havneutvikling AS har bestilt en flytebrygge 

som er 80 meter lang, 5 meter bred og har plass til 20 båter. Denne bryggen tenkes lagt på 

sørsiden av den kommunale kaien, slik at den også kan skjerme for båter ved den kommunale 

kaien. Dette som en midlertidig løsning i påvente av molo/bølgedempende tiltak på vestsiden 

av kaia.  

 

Det er imidlertid viktig at det blir mudret ut tilstrekkelig plass til et slikt anlegg som på sikt 

tenkes plassert enten på kaias øst eller vestside. 

 

6. Fremtidig flåte og industri 

Den optimistiske stemningen på Veidnes kan langt på vei forklares gjennom den aktiviteten 

som næringsaktørene har fått i gang i havna. Interessen for å investere i nye båter er økende, 

særlig blant unge fiskere. Det gamle fiskemottaket er totalrenovert, og det foreligger planer 

om å bygge ut med større kapasitet innen produksjon av fisk. Produksjon av krabbe foregår i 

dag, og dette vil bli utvidet og emballasjelager må etableres. Det planlegges også et større 

lagerbygg/servicebygg for fiskere, båtopp- nedsett, verksted, egnebuer og botilbud til egnere 

og fiskere skal renoveres. Næringsaktørene ser for seg at man vil kunne skape flere 

arbeidsplasser rundt havna. Det planlegges også en flytebrygge på 80 meter og kaianlegg 

foran bruket, ca 30 meter fastkai. 

 

Det er til stadighet unge fiskere som kontakter Lyder Fisk AS og Svein Vegar Lyder for å få 

hjelp til etablering innen fiskeryrket. Mange av disse ønsker å komme til Veidnesklubben på 

grunn av et oppadgående fiskerimiljø, men det er i dag store utfordringer i havna noe som 

legger en klar begrensning på utviklingen. Den positive utviklingen har blitt lagt merke til 

utenfor Veidnes, og vinteren 2016/17 er Discovery i Veidnes for å filme fiskeriaktiviteten og 

utviklingen i bygda. Dette vil sette Veidnes på verdenskartet, da det skal vises på 

skandinavisk og Worldwide-Discovery og vil bidra til markedsføring av området. Aktiviteten 

på Veidnes fører også til at grunnlaget for Banak og direkteflygninger derfra styrkes 

betydelig. Det har allerede vært mange utskipninger av kongekrabber fra Veidnes, direkte fra 

Banak og til markedet i Østen.  

 

7. Konsekvenser om tiltaket ikke gjennomføres 

Små lokalsamfunn er svært sårbare overfor svingninger i næringsgrunnlaget. Staten har 

gjennom etableringen av fiskerihavn på Veidnes gitt stedet et godt grunnlag for å høste av 
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ressursene i Laksefjorden. Økte torskekvoter og gode priser for kongekrabbe har gitt Veidnes 

et løft med flere fiskere, flere båter og mulighet for etablering av fiskemottak. Dersom havna 

ikke blir mudret og skjermet vil dette være problematisk både for dagens flåtestruktur, og i 

neste omgang dramatisk i forhold til en videre utvikling med tanke på etablering av nytt 

kaianlegg for mottak av fisk og krabbe, samt flytebrygger.  

 

Dersom havna i Veidnesklubben ikke utbedres med større dybde og med god nok skjerming, 

vil utviklingen stoppe opp og aktiviteten på sikt forsvinne. Dagens krav til komfort og 

trygghet i flytebrygge og på land er økt, og fiskere som ikke føler seg sikker på at mannskap 

og fartøy er trygge vil etter hvert måtte forlate stedet.  

 

8. Strand- og sjødeponi, masseanvendelse 

Det er ikke gjort vurderinger av deponi for lagring av mudringsmasser ved en ny mudring av 

havna. Det er ikke forventet at det skal finnes forurensede masser i Veidnes havn, da man 

antar at vedlikeholdsmudringen har gjort at eventuell forurensning er fjernet. Lebesby 

kommune forventer at Kystverket søker Fylkesmannens miljøvernavdeling om tillatelse til 

tiltaket og da vil få råd om prøvetaking er påkrevet. Det kan være ønskelig å føre 

mudringsmasser til deponi på land. Det vil nå tas opp større mengder med fjell/steinmasser, 

som kan være anvendelige på land til utvikling av nye områder. Eventuelt om noe av 

massene kan benyttes i forlengelse av eksisterende molo eller i etablering av ny molo på 

østsiden av havna er noe Kystverket vil måtte ta stilling til utfra massenes beskaffenhet.  

 

Da vedlikeholdsmudringen ble gjennomført, ble det benyttet et dumpingsområde for massene 

ute i fjorden, se område 2 i bildet under.  

 

  
 

Massetak til molobygging 
 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i sin grusdatabase beskrevet et nedlagt massetak 

på Veidnesholmen.  
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Nedenfor finnes opplysninger hentet fra databasen: 

 

 

 

 

GRUSDATABASEN 
  

 
Forekomstområde 2022 - 022  

 

Lebesby (2022) kommune, Finnmark (20) fylke. 
  

 

 

Navn på forekomstområdet: Veidnesholmen 
(Sist oppdatert 30.jun.2009) 

 
 Lokalisering 
 Kart 1:50000 : Lebesby (2136-2) 

 Markeringspunkt:   EU89-UTM Sone 35 

   X-koord: 485384 Y-koord: 7840944 

 Ressurs 
 Viktighet : Viktig 

 Materiale : Sand og grus    

  

Beskrivelse 
 Massetak i markant strandvoll. Befaring tyder på at massetaket kan utvides ca. 200 m mot nord i 20 m 

bredde og 5m dyp. Dette tilsvarer reserver på 20.000 m3. Normalt vil strandmateriale være 
spranggradert. Dette må det tas hensyn til mhp. de fleste formål. 

  

Avsetning 
 Type(r) : Strandavsetning Form(er) : Strandvoll 

  

Kornfraksjoner 

 

 Stein : 20%      

 Grus : 38%      

 Sand : 42%      

  Ingen prøver/analyser 

 

 Massetak 1 
 Markeringspunkt:   EU89-UTM Sone 35 

   X-koord: 485384 Y-koord: 7840944 

 Viktighet : Viktig 

 Materiale : Sand og grus    

 Driftsforhold : Nedlagt  

  

Beskrivelse 
 Massetaket har en stuff-høyde på ca. 6 m og en bredde på ca. 40 m. Det er vanskelig å vurdere 

fordelingen av kornstørrelsen pga. nedrasing i stuff. 
  

Kornfraksjoner 

 

 Stein : 20%      

 Grus : 38%      

 Sand : 42%      

 
Denne utskriften ble generert 30.01.2017 

Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: 
eyolf.erichsen@ngu.no 

Copyright © 2017 Norges geologiske undersøkelse 

 

javascript:openNewWWW458271()
javascript:openNewWWW458272()
mailto:eyolf.erichsen@ngu.no
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Dette massetaket er ikke åpent nå, og er heller ikke omtalt i kommunens reguleringsplan for 

Veidnesholmen, se kap. 9 om reguleringsplanen. Området er tegnet inn i reguleringsplanen 

som 1C. 

 

Da moloen ble bygget, ble det i følge lokale kjente hentet stein fra dette bruddet på Bjørnnes 

i Veidnes, se rød ring i bildet under. 

 
 

Det vil måtte utredes om massene i dette nedlagte massetaket er av en slik kvalitet at det 

egner seg for molobygging. Det finnes i dag et åpent massetak i Kjøllefjord med egnede 

masser for molobygging. Det vil medføre transport over Laksefjorden, så her må det utredes 

hva som kan være den beste løsningen for massehenting ved bygging av ny molo i Veidnes: 

regulering og åpning av massetak i Veidnes, henting av egnede masser i Kjøllefjord eller fra 

andre massetak i nærheten av Veidnes.  

 

9. Reguleringsplan for Veidnesholmen  

I forbindelse med oppstart av ny aktivitet på Veidnesholmen, gjennomførte Lebesby 

kommune et reguleringsplanarbeid i perioden 2009-2011. Reguleringsplanen med 

bestemmelser ble vedtatt i Kommunestyret den 8.9.2011. Bestemmelsene følger som vedlegg 

til havnekravet.  
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Fig 2 Vedtatt reguleringsplan for Veidnesholmen industriområde 
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Vedlegg 1:  
 

Styremøte i Sværholt fiskarlag. 

Tid 9 Mars 2014 Kl 11.30 

Sted: Veidnesklubben. 

Saker: 

1. Dato for årsmøtet. 

2. Uttalelse om havnen på veidnesklubben. 

3. Uttalelse om oppdrett i Laksefjorden. 

4. Krabbeforvalting. 

Til stede: 

Svein Lyder, Leder. 

Jørn Harangen, Nestleder. 

Helge ovanger, sekreter. 

Gudmund løkke, styremedlem 

På tlf: 

Athalie lango, styremedlem 

Frode Jensen, styremedlem 

Svein Lyder ledet møtet:  
 

 

Sak 3/2014 Uttalelse om havna i Veidnesklubben. 

Bakgrunn:  

Siden 2010 har Veidnesklubben hatt en stor utvikling innen fiskeri. Det er økt fra 2 til 16 

lokale fiskefartøy, 3 fra Porsanger som stasjoneres fast i Veidnes havn. I tillegg ca det 

dobbelte av fremmet fartøy i krabbesesongen.  

Havnen har i årene etter molo, og vei til holmen kom, hatt en stor oppsamling av sand i indre 

havn. Dette har medført at dybden er redusert, og da redusert areal til fastfortøyninger. Man 

ser at De grunne områdene mot vest medfører svært kvass sjø i havnen på vestlig vind. Molo 

overlapper ikke “Veidnes Klubben” noe som medfører at sør østlig sjø kommer ut hele 

laksefjord og inn i havnen. Her blir det sakt av lokale som jobbet med byggingen av molo i 

sin tid, at det var ment at molo skulle være lengre, men forman for utbyggingen hadde en 

uttalelse som: “nå fikk veidnesværingene være fornøyd” og man sluttet arbeidet før molo var 

i den lengden den skulle være. Dette har i ettertid vist seg å være svært uheldig da man i dag 

ikke har en havn som er forsvarlig skjermet for sør østlig vær. For øvrig den vindretningen 

som var verst for havnen. 

I en normal havn er det normalt man har muligheter til å flytte fartøyene etter som hvilket 

vær som meldes. I Veidnes havn har man nå et så stort antall fartøy at dette ikke er mulig. 

Dette resulterer i at ved dårlig værmelding finnes ikke andre ligge muligheter som kunne 

skjermet mot været og man har således opplevd unormalt mye skader på fartøyene. I år har 

også et fartøy sunket i fortøyning da det nå er blitt så grunt mot vest at fartøyet slo ned i bunn 

med bak enden ved fjære sjø. Med konsekvens at skroget revnet på midten. Dette var et 24 

fots dekket plastfartøy. Man har hatt et mindre fartøy som sank i kai pga sør østlig vær som 

rullet inn rundt molo, og man har hatt et fartøy som slet seg i fortøyning og drev i molo. 

Dette ble berget pga det ble observert når det inntraff.  
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Skal sjøsame bygden veidnesklubben ha normal fiskerihavn, og få mulighet til å fortsette sin 

positive utvikling, er det behov for strakstiltak for å løse problemene man nå står ovenfor. 

Dette vil være tiltak som kan gjøres på kort og lang sikt. På kort sikt bør det bygges 3 

liggekaier, som peker mot vest, ut eksisterende molo. Her for at 6 større fartøy kan ligge på 

hver side med baugen mot vest. Dette for å avlaste og gi muligheter til å ligge i eksisterende 

kommunal kai. Det må mudres i indre havn får å gi en dybde slik at dagens type fiskefartøy 

kan bruke havnen i sin helhet. På lengre sikt bør det bygges en molo mot vest i indre havn. 

Dette for å beskytte havnen mot tidligere nevnt kvasse sjø ved vestavind. 

 

 

Vedlegg 2.  
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