
Høring og offentlig ettersyn av forslag til
kommuneplanens areal- og kystsonedel
Forslag til kommuneplanens areal- og kystsonedel er nå ute til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 4. juni 2019.

Til; Lebesby kommune
v/ Hege Johansen
9790 Kjøllefjord

Fra; Geir S. Angell
Pb 447, Ravegen 5B
9790 Kjøllefjord Den. 28.05.2019
Mob.nr. 417 78 344

Kommuneplanens arealdel for Lebesby 2019 - 2035

Har innspill på planlagt akvakultur/oppdrettsanlegg ved Kifjordneset.

Etter plankartet og vedlegg 3, Konsekvensutredning, siste side.
VA_F10 Kifjordneset – ny lokalitet.

Her er det med andre ord planlagt en lokalitet på +/– 3600 tonn MTB, med avstands fri sone på
2,5 km. ut av Kifjordneset.

Er dere ikke frisk eller hva er det som skjer. Dette er et mye brukt område både av folk som
kommer fra disse plassene og pr. i dag bruker sine gamle hjemplasser som sommerbolig/hytte og at
det er flere som har hytter i og nærliggende områder. Som eksempel; Vika, Nordmannset også vidre.
Ellers er det et godt fiske, av både sei og torsk, som blir brukt av hytte- og fritidsfiskere også kalt
for REKREASJON. Det er også lakseplasser i og rundt Kifjordneset.
Jeg har lakseplass i Skjellbukta.

Det er derfor vi lever og vil bo her og kan bruke havet som den rekreasjonen det er.

Dette er som regel et meget flittig brukt område rundt Kifjordneset, med små båter.
Dersom det kommer en restriksjon på 2,5 km ut av Kifjordneset. Kan du da tenke dæ i austavind og
sjøføre, med straumbåra, en liten båt med en 9 hk motor. Med pakkenellika og folk i disse småe
båtan, langt til havs. Æ treng vel ikke si nåka mere.

Så over til det som jeg egentlig skulle skrive om, Lakseplass nr. 102, Skjellbukta.
Har fått denne plassen i de neste -3-tre- åran.

Dette første året skal jeg fiske med enkelt bruk og de neste årene blir det brukt dobbel bruk.
Så har tenkt og holde på noen år, men, men, men ...

Kommer ca 250 – 300 meter ut av land med landgarn, nota, dreggtau/penta og dreggene.

Kommer det en lokalitet på flere tonn med biomasse, er det ikke levelig for meg som sjølaksefisker.

Har også hørt at det er stor skuffelse og frustasjon i området.
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