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Uttalelse – Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommunens areal - og kystsonedel – Lebesby
kommune – Finnmark fylke

Fiskarlaget Nord viser til høring og offentlig ettersyn av Lebesby kommunes forslag til
kommuneplanens areal - og kystsonedel.

Innspill fra Fiskarlaget Nord
Innledningsvis ønsker Fiskarlaget Nord å påpeke at vi arbeider for en god og kunnskapsbasert
sameksistens med andre næringer som benytter sjøarealet. Samtidig er det en forutsetning at andre
næringer og aktiviteter ikke går på bekostning a v hav - og fjordmiljø, ville bestander og/eller
driftsgrunnlag og lønnsomhet for fiskere.

Vi mener blant annet at fiskeri og akvakultur må behandles som likeverdige næringer i kommunale
planprosesser, og at det må legges stor vekt på å oppnå en best mulig sameksistens mellom fiskeri -
og akvakultur i kommunens kystsoneplan. Dette gjelder primært arealbruk, men også i aller høyeste
grad påvirkningen på det marine miljøet og fiskernes ressursgrunnlag. Kommunen har et særlig
ansvar for å ivareta lokalt viktige gyte - og oppvekstområder og fiskefelt, og det er avgjørende med
god dialog med lokale og tilreisende fiskere. I forbindelse med foreliggende høring av Lebesby
kommunes forslag til kommuneplanens areal - og kystsonedel har vi vært i kontakt med Kjøllefjord
Fiskarlag (KF ) som mener at de ikke har opplevd stor grad av medvirkning hittil i planprosessen. KF
ønsker å være mer delaktig i planprosesser som angår kommunens sjøareal. Fiskarlaget Nord ønsker
også å vise til at vi ikke har fått tilsendt planforslaget direkte, men ble gjort oppmerksom på høringen
gjennom KF. Vi ber om å få tilsendt lignende saker i fremtiden.

Fiskeridirektoratet samler inn «kystnære fiskeridata», som er basert på intervju med fiskere og
dermed viser reelt bruk av områder basert på lok al kunnskap og bruksinteresser over tid. I Lebesby
kommunes sjøareal har Fiskeridirektor atet kartlagt flere gyte - , o ppvekst - og beiteområde r,
fiskeplasser for aktive og passive redskaper , rekefelt og flere låssettingsplasser. Bruken av
låssettingsplasser v arierer og avhenger av flere faktorer, dette er derfor områder som fremdeles må
ivaretas i kommuneplaner, helst avsatt som enbruksområder for fiske, eller flerbruksområde uten
akvakultur . Ivaretakelse av låssettingsplasser skjer best gjennom dialog med fis keriinteressene.
Havforskningsinstituttet har også kartlagt gytefelt for torsk langs norskekysten. I 2018 ble det kartlagt
tre regionalt viktige gytefelt i Lebesby kommune « Indre Laksefjord », « Torskefjord/Bekkarfjord » og
« Eidsfjorden - Kjøllefjorden » .

Vi har også sett på BarentsWatch sine regi streringer av faststående bruk som viser historiske
innrapporterte li ner, garn, snurpenot og teiner. F iskeaktivitet knyttet til f.eks. trål, dorg og juksa
registreres ikke i dette kartet. Det bemerkes at ikke alle faststående redskap meldes inn til
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Kystvaktsentralen, og derfor vil ikke disse dataene nødvendigvis vise reelt bruk av området, selv om
det gir en formening. Stor grad av medvirkning fra fiskeriinteressene må derfor prioriteres i
planarbeidet.

Merknade r fra Kjøllefjord Fiskarlag (KF)
Kjøllefjord Fiskarlag er i utgangspunktet positive til flerbruk av kystsonen. Det understrekes likevel at
det er v iktig å få en ny og oppdatert plan hvor dagens, og kommende års behov for bruk og vern av
områder og artene som lever der, blir tatt hensyn til.

KF er tilfreds med at kommunen har valgt å fjerne tidligere avsatt område for akvakulturformål i
Oksefjorden, som ligger nært opp mot viktige gyteområder for torsk.

Det vises videre til at det har vært store endringer fra forrige gang kystsoneplanen ble revid ert. Det
har blitt en betraktelig større aktivitet knyttet til akvakultu r i kommunens sjøareal. S amtidig har
kystfisket økt betydelig og det er etablert ny fiskeindustri på tre steder i Laksefjorden. Dette har gitt
økt fiskeaktivitet, og det meste av fiskeflåten består av mindre sjarker.

Områdene med økt aktivitet er for øvrig registrert i Fiskeridirektora tets kart etter møter med
Kjøllefjord Fiskarlag de seneste år.

Kjøllefjord Fiskarlag ønsker likevel å komme med følgende merknader til planforslaget .

Forslag om avsatt område for akvakultur ved Kifjordneset i Laksefjorden er særlig omstridt. Etter som
f iskebruket i Dyfjord er oppgradert og eier har planer om betydelig drift, ser KF for seg betydelig økt
aktivitet i nærområdene. KF vil derfor sterkt fraråde at det avsettes et nytt areal for akvakultur i
dette området ettersom dette vil bidra til å fortrenge fiskeriaktivitet både for garn - , line - og
teinefiske. Det vises også til at en lokali tet for akvakultur her vil være til stor sjenanse for
sjølaksefisket i området, og også for utfart for fritidsflåten og nærliggende rekreasjonsområder.

KF er bekymret for at økning av biomasse og påfølgende luseproblemer kan føre til store utslipp av
kje miske stoffer som forskere er svært usikre på konsekvensene av.

Avslutningsvis vises det til at undersøkelser rundt gyteområder i Laksefjorden har bekreftet fiskernes
tidligere uttalelser om gyting, hvor kartlagte områder viser å overlappe hverandre . D et er påvist
betydelig gyti ng på østsiden av Laksefjorden og d ette mener KF bør tas alvorlig hensyn til i forhold til
den foreslå tte økte oppdrettsvirksomheten, da det fortsatt ikke er nok kunnskap om eventuelt
skadeomfang når gyteområder belastes med stor o ppdrettsvirksomhet.

Kjøllefjord Fiskarlag har ikke ytterligere innsigelser til planforslaget slik det foreligger nå.

Avslutningsvis
Planforslaget legger til rette for å sette av areal som i stor grad gjenspeiler «kystnære fiskeridata» til
fiske, hvor de t ikke tillates tiltak som er til hinder for fiskeri. Fiskeriinteressene anses derfor å være
godt ivaretatt i planen. Vi tolker også planforslaget dithen at sjøområdene som skal avsettes til
flerbruk, får bestemmelsen kombinerte formål uten akvakultur. Det te mener vi er riktig, da vi på
generelt grunnlag er skeptiske til at kommuner legger inn flerbruksområder hvor det er
betydningsfulle fiskeriinteresser. Vi mener at viktige bruks - og ressursområder og låssettingsplasser
må avsettes til enbruksområder for fiske, alternativt som flerbruksområder uten akvakultur (NFFF -
områder). Dette er fordi nåværende forvaltningspraksis medfører at kommunen ikke lengre har
myndighet i forhold til klarering av oppdrettslokaliteter i områder som er avsatt som
flerbruksområder med akvakultur (NFFFA - områder). I slike områder vil oppdrettslokaliteter kunne bli
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klarert av fylkeskommunen også dersom kommunen går imot dette og ønsker å prioritere an dre
formål, som f.eks. fiskeri. Vi er derfor positive til forslaget fra Lebesby kommu ne om å lukke
flerbruksområdene i sjø for akvakultur, og at det heller avsettes egne areal for akvakulturvirksomhet.
Dette vil kunne bidra til forutsigbarhet for både fiskeri - og akvakulturnæringen.

Som KF viser til, er det per i dag ikke god nok kunnskap til å si noe om hvorvidt og/eller i hvor stor
grad akvakultur påvirker ville fiskebestander. Forsøk som ble gjennomført i Øksfjord i regi av
Fiskeriforskning på starten av 2000 - tallet indikerte dette, men uten å gi tilstrek kelig sikre resultater.
På generelt grunnlag er det mange områder som tidligere har vært fiskerike, hvor fiskere har erfart
dårligere tilgang på ressurser etter etablering av akvakultur. Det stilles spørsmål ved om akvakultur
bl.a. kan påvirke fiskebestand enes vandringsmønster, gyteområder, rekruttering og mattilgang, samt
økosystem generelt. Det er derfor grunn til å påpeke at akvakultur kan påvirke fiskeriinteressene
både direkte og indirekte. Direkte ved at de beslaglegger areal som er viktige for fisker inæringen og
fortrenger fiskeriinteressene, men også indirekte ved at akvakulturvirksomheten kan påvirke
fiskerinæringen i et miljøperspektiv vi p.t. ikke vet omfanget av. Frem til kunnskapsgrunnlaget er
bedre, er vår klare oppfatning at føre - var - prinsippe t og beste tilgjengelige kunnskap må anvendes
når det er tvil.

Fiskarlaget Nord ønsker avslutningsvis å påpeke at vi registrerer mange søknader som omhandler
endring av lokaliteter, både i form av endring av anleggskonfigurasjon og økt biomasse, samt søknad
om nye lokaliteter og dispensasjoner fra kommuneplaner. Akvak ulturnæringen har behov for nye og
større lokaliteter, mens fiskerinæringen er avhengig av å ta vare på viktige fiske - , gyte - , oppvekst - og
beiteområder og et rent hav - og fjordmiljø. Vi mener derfor at Lebesby kommune i den pågående
rulleringen av kommune planens arealdel, også videre må tilrettelegge for medvirkning av de ulike
bruksinteressene i kommunens sjøareal og sette av store nok og passende arealer for bl.a. akvakultur
på bakgrunn av innspillene kommunen mottar. På den måten kan en unngå stadige sø knader om
nye/justerte arealer, og gi en større forutsigbarhet for fiskerinæringen, men også
akvakulturnæringen og øvrige næringer og interesser.

Fiskarlaget Nord og Kjøllefjord Fiskarlag ønsker å være delaktig videre i planarbeidet og imøteser
dialog me d kommunen.

Med hilsen
Fiskarlaget Nord
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