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INNSPILL TIL FORSLAGET TIL NY AREAL- OG KYSTSONEPLAN FOR 
LEBESBY KOMMUNE/ 

OPPDRETTSANLEGG VED KARTØYA OG HENRIKHOLMEN 

 
 
VERNEDE VASSDRAG PÅ VESTSIDA 
 
I området  Veidnes/Lilleporsanger er det fire elver som reproduserer laks, 
sjørøye og sjøørret;  Stordalselva, Lilleporsangerelva, Tømmervikelva og 
Veidneselva. 
Av disse er Veidneselva og Lilleporsangerelva vernet.  Hovedbegrunnelsen for 
vernet er å ta vare på de unike laksegenene for fremtiden. Elvas betydning 
som gyte- og oppvekststed for laks og sjørøye var viktig for vernevedtaket. 
 
Nylig kom en rapport fra NINA og Havforskningsinstituttet der de har målt 
genetisk innblanding i et utvalg av elver i Norge. Rapporten er nedslående 
lesing. Bare 2 av 13 målte bestander i Finnmark er uten gener fra 
oppdrettslaks, og bare én bestand får en god vurdering.  
Genetiske forandringer er vel den største trusselen for laksebestanden, og vi 
vil ikke at elvene på vestsida av Laksefjord skal bli en del av denne dystre 
statistikken. 
 
 
STERKE HAVSTRØMMER 
Mattilsynets rapporter viser at lusnivået er økende i Finnmark. Dette er 
dermed også en stor trussel mot laksefiskene. Det er også kjent at lusa her 
har nedsatt følsomhet og resistens mot lusemidler. 
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Vi tror lusproblematikken i Laksefjord kommer til å øke på grunn av stadig 
økende vanntemperatur og fortettingen av slike anlegg. 
Ved Kartøya og Henrikholmen er det veldig sterke havstrømmer, noe 
som  betyr at avføring fra oppdrettsfisken kan fraktes langt. Da vil luselarvene 
kunne spres for eksempel inn mot Veidnes og Lilleporsanger. 
 
En ting som har vært underkommunisert, er at lakselusa her nord kan leve 
svært lenge på laksene på grunn av det kalde vannet, og dermed kan rømt 
oppdrettslaks være smittebærere svært lenge. 
 
 
LAV FISKEBESTAND 
De fire vassdragene er relativt små og har dermed ikke så store 
fiskebestander, så det skal ikke så mye til for at disse forsvinner. 
Det er alt nå registrert dramatisk nedgang i sjørøyebestanden i Veidneselva. 
Det vurderes å totalfrede den, slik at den kan bevares. 
 
Med to oppdrettsanlegg rett i nærheten er vi svært redd ytterligere reduksjon 
i bestanden. Det er velkjent at smolt fra elver nær slike anlegg påføres 
lakselus. En studie fra Hardanger viser at 90 prosent av smolten ikke 
overlevde møtet med lakselusa. 
Det er også en stor fare for at vi også risikerer å få en mengde med rømt 
oppdrettslaks opp i elvene som ødelegger genene til villfisken. 
 
Når det gjelder Tømmervikelva, er det gjort en fremragende innsats med god 
forvalting de senere år. Resultatet er oppgang i laksebestanden, og nå  kan 
man igjen ha gleden i å høste av ressursene i pakt med naturen. 
Hvis det skal komme en oppdrettsanlegg rett i elvemunningen der, er vi redd 
laksen er borte etter få år. 
 
 
GODE FISKEPLASSER  
 
Området ved Kartøya og Henrikholmen er spesielt gode fiskeplasser på grunn 
av 
de gunstige strømforholdene. Disse plassene har vært og er spiskammer for 
de fastboende og fiskere generelt. Vi har til nå også vært velsignet med flere 
gode sjølakseplasser i området. 
Disse fiskeplassene frykter vi blir borte for godt, hvis oppdrettsanleggene 
kommer. Det vil sikkert bli fisk å få, men da er det sannsynligvis fisk som har 
beitet på fórrester og nærmest blitt uspiselig. 
Fórrestene vil  sammen  med avføringa også berøre torsk, sei og andre typer 
fisk, da det er gyteplasser i området.  
Og hvis fórrestene og lusemidler økes, vil det være en katastrofe for reker og 
andre skalldyr i fjorden. 
 
NATURRESERVAT 



Ikke langt unna Kartøya og Henrikholmen er naturreservatet 
Sværholtklubben. 
Formålet er å bevare fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og 
annet naturlig dyreliv som er knyttet til området. 
Gjengir noen vesentlige punkter: «All vegetasjon i vann og på land er fredet 
(…). Det må ikke foretaes inngrep som kan skade de naturlige forhold, så som 
utslipp av forurensende stoffer, eller noe annet som forstyrrer det naturlige 
miljøet». 
 
Vi frykter at to oppdrettsanlegg -  med all aktiviteten dette medfører - i 
området, blir  et forstyrrende element for fuglelivet, og må komme under 
bestemmelsene for naturreservatet. 
 
VÆRFORHOLDENE 
Vi  som er lokalkjente vet at Lilleporsangen er en meget lunefull fjord 
værmessig. 
Ved spesielle vindretninger kan det ved en liten kuling blåse full storm ut 
fjorden, da de topografiske forholdene gjør fjorden som ei trakt. 
Vi vet også at ved spesielt kalde vintre, fryser store deler av fjorden igjen, og 
ved værforandring med mildvær og storm, kan havisen brekke opp og bli ført 
ut mot Kartøya og Henrikholmen. 
Hva dette medfører er ikke godt å si, men vi frykter rømming av laks.  
 
KONKLUSJON 
Hvis elvene på vestsida av Laksefjord – la oss si om noen år - må totalfredes 
på grunn av reduserte bestander av laksefisker, vil det bli et smertelig tap for 
fastboende og hyttefolk. Vi vil at nye generasjoner skal kunne høste av 
naturen, slik nåværende og tidligere generasjoner har gjort. Men med 
oppdrettsanlegg ved Henrikholmen og Kartøya, er vi redde for at vi kommer 
til  å sitte igjen med skrap og søppel og med en skadeskutt bestand av 
anadrome laksefisk, ødelagte fuglebiotoper og igjensatt avfall. 
 
Vi er sterkt i mot at Lebesby kommune frigir de nevnte lokaliteter til 
fiskeoppdrett! 
 
Vi kan ikke ofre enda mer av Laksefjord på oppdrettens alter!! 
 
 
Hilsen fra vestsida Laksefjord 
 
Kjell Eriksen 
Beth Tennes 
Kim Eriksen 
Kjetil Wiik 
Benjamin Eriksen 
Kelly Eriksen 
Mette Lønseth 



Harald Lønseth 
Kaare Vennerød 
Per Alf Sara 
Siv Selnes Sara 
Jan Steven Eide 
Julia Eide 
Kurt Mathisen 
Cato Mathisen 
Frode Eriksen 
Alexander Mathisen 
Stine Mathisen 
Espen Mathisen 
Roger Wiik 
Rose Mari Jacobsen 
Svein Sørensen 
Almar Kristiansen 
Leif Lauritsen 
Thorild Hundal 
Rolf Erling Hundal 
Margot Fallsen 
Judith Stokmo 
Odd Wigo Mølmann 
Nina Einarsen 
Gro Einarsen 
Daniel Lyder 
Sissel Eide Klemmetsen 
Torny Ranita Susamel 
Tom-Rune Klemetsen 
André Sørensen 
Anne Merethe Eriksen 
Knut Einar Kristiansen 
Svanhild Ridderseth 
Per Ridderseth 
Frode Lyngedal 
Dina-Birgitte Klemetsen 
Audhild Klemetsen Skoglund 
Mathias Grødahl Klemetsen 
Ingebjørg Liland 
Line Kalak 
Vidar Sørensen 
Torild Klemetsen 
Robert Melbye 
Erling Løkke 
Eldbjørg Løkke 
Edel Klemetsen 
Ester Ellingsen 
Inger-Lisbeth Klemetsen 



Kari Pålsrud 
Magnar Mikkelsen 
Rakel Løkke 
Gudmund Løkke 
Leif Johansen 
Atle Johansen 
Wenche Lyder 
John-Robin Borge 
John Aslak Sara 
Lille Klemetsen  
Karstein Stokmo 
Knut Skoglund 
Stein Torger Svala 
Frank Gunnar Turi 
Evy Myhre Hætta 
Torfinn Myhre 
Rudolf Lauritsen 
Irene Johanne Lauritsen 
Svein Vegar Lyder 
Terje Fallsen 
Bjørnar Leonhardsen 
Irene Andreassen 
Terje Andreassen 
Randi Klemetsen 
Lars Anti 
Britt Einarsen 
Roger Martinussen 
Gerd Nilsen 
Edith Nilsen 
Erik Strøm 
Laila Pedersen 
Aud Pedersen 
Hanne Klemetsen 

 


