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Høring areal - og kystsonedel

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens areal - og kystsonedel

Planbeskrivelse med konsekvensutredning iht. T - 1493 ifm. revisjon av kommuneplanens arealdel for
Lebesby kommune, Finnmark.
I Konklusjonen fra Lebesby kommune angående punkt 3.5. Fiskeri :  Konsekvens for fiskeri vurder e s samlet
sett som liten negativ til ingen konsekvens, da relativt få utbyggingsområder kommer i konflikt med
fiskeriinteresser. Det vurderes ikke at områdene befinner seg i mest attraktive områder, men noen områder
ligger ganske nær sjølakseplasser

Finnmark Sjølaksefiskerforening mener at fiskeri og spesielt anadrome laksefiske vil bli berørt
sterkt negativt. De t er flere elver hvor det går både sjøørret, sjørøye som blir berørt i dette
området. I o mrådet finnes mange lakseplasser, men ikke alle er i bruk. Og de beste og fleste
lakseplassene som er i bruk er på vestsiden av Laksefjorden.

Strøm i fjorden går innover på vestsiden av fjorden som vil føre forurensing store deler av fjorden.
Erfaring fra andre områder med oppdrettsanlegg viser at laks og andre fiskeslag blir borte i
områder med oppdrettsanlegg, dermed blir lakseplasser ødelagt på sikt med forurensing fra
oppdrettsanlegg. Laksefiske er en viktig inntektskilde for mange og tar vare på bosetting og kultur i
kyst - og fjordene i Finnmark.

Naturreservat ved Sværholt må også bevares uten inngrep eller forurensing.

På tide å vurdere a t fiske oppdrett flyttes på land i et lukket anlegg, vi ser hva som nå har skjedd
med oppdrettsfisk i Troms og Nordland etter at den dødelige algeoppblomstringen .

Vedtak.
Finnmark Sjølaksefiskeforening har på styremøte 28. mai 2019 behandlet saken og vil gå i mot å
etablere flere oppdrettsanlegg i Laksefjorden , med begrunnelse som er nevnt og at
oppdrettsanlegg vil være en forurensnings kilde som påvirker all fiske i område også anadrome
laksefiske som går i elvene.
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