
HØRINGSUTTALELSE TIL AREAL- OG KYSTSONEPLAN FOR
LEBESBY KOMMUNE

Tømmervikforeninga vil berømme Lebesby kommune for å ha gjort en god og grundig
prosess med Areal og kystsoneplan. Vi finner det likevel nødvendig å gi innspill da vi mener
ikke alle hensyn er tatt med tanke på de foreslåtte områdene til akvakultur.

Arealdelen (Arealdisponeringen på land)
Vi har ingen innspill her utover at vi synes det er bra at det foreslås fortetting med
husbygging innad i bygdene, samt at områder som tidligere var a vsatt til ulike formål, og
ikke tatt i bruk, trekkes ut eller omgjøres.

Kystsoneplan (Arealdisponeringen i sjøen)
Som forening for styrking og bev aring av vassdrag på Sværholtha lvøya er
Kystsoneplanen interessant for o ss. Områder på Vestsiden av La ksefjord, ved Kartøya
og Henrikholmen er foreslått til oppdrett/akvakultur. Forslage t må, slik vi ser det, være
fremkommet fordi en ikke har kje nnskap til, eller ikke har satt seg inn i områdets
sårbarhet med hensyn til den ska de og påvirkning oppdrett kan g jøre på miljøet,
fiskeriressurser, naturmangfold og rekreasjon. Vårt utsagn byg ger på følgende:

- Nærhet til vassdrag som reproduserer laks, sjørøye (blink) og sjøørret
De ovennevnte lokalitetene er i umiddelbar nærhet til 4 viktige vassdrag i Laksefjorden
hvor laks, sjørøye og sjøørret reproduseres. Tømmervikelva er e n av disse, i tillegg til
Stordalselva, Veidneselva og Li llePorsangerelva. For å ta vare på de unike genetiske
egenskapene til villaksen, er de to sistnevnte elevene også ver net.

Tømmervikvassdraget er et lite vassdrag, og Tømmervikforeninga har lagt ned stor
innsats for å forvalte ressursene på en god måte. Det er derfor gledelig å kunne se at
laksebestanden i elva går opp, o g at elvas laksestamme kan være bærekraftig.
Vi er redd at laksestammen kan bl i borte om få år dersom forsla gene om nye lokaliteter
ved Kartøya og Henrikholmen blir en realitet. Det betyr oppdret tsanlegg i umiddelbar
nærhet til elvemunningen hvor laksen går opp.

Sjørøyebestanden er i sterk nedgang. Desto viktigere vil arbeid et være med å ta vare på
de sjørøyestammene som finnes. Rapport om sjørøyevassdragene i Finnmark viser at
sjørøya i Tømmervikvassdraget gyter både i elv og innsjø (Veste relvvann), noe som er
ganske unikt. I vår kommune er d et kun i Storelva og Tømmervikv assdraget sjørøya
gyter både i elv og vann. For øvr ig er det kun 7 andre vassdrag i Finnmark hvor
reproduksjon skjer både i elv og vann.

Tømmervikforeninga er redd for at bestanden kan reduseres ytter ligere dersom det
anlegges to nye lokaliteter så n ært disse vassdragene hvor arte ne skal reproduseres. Vår
bekymring går bl.a. på fare for lusesmitte og rømning fra oppdr ettsanlegg.



- Lusesmitte
Det er et velkjent fenomen at havstrømmen går langs vestsiden a v en fjord, og videre
innover i fjorden til Storelva i Kunes. Når vi fremhever dette handler det om at de beste
og eneste lakseførende (i hele k ommunen) - og sjørøye /sjøørret mottakende elver og
vassdrag ligger ved siden av og innenfor planlagte oppdrettsomr åder.
Vi er ikke forskere, og må derfor stole på de rapportene som la ges av myndigheter på de
ulike områdene. I følge Mattilsynets rapporter er spredning av lusesmitte fra
oppdrettsanlegg ikke bare avheng ig av antall lus på fisken, men også hvor mange fisk
med lus som befinner seg i området. Det er vanligvis mest lakse lus på stor fisk som
nærmer seg slakting. I områder m ed mye stor oppdrettsfisk vil d et derfor kunne bygges
opp et betydelig smittepress av l uselarver selv om alle lokalit eter har mindre enn
øverste tillatte nivå av voksne hunnlus. Smittepresset kan påvi rke lakselusnivået i andre
oppdrettsanlegg og vill laksefisk i området.
På bakgrunn av ovennevnte kan ma n trekke konklusjon at høyt smi ttepress betyr
dårligere vilkår for vill laksefisk.
Slik vi har forstått det, så viser tendensen at lusenivået i Fi nnmark er økende.

Data fra Havforskningsinstituttets overvåking av lakselus på vi ll laksefisk sommer 2014
indikerte at mye av laksesmolten langs norskekysten sannsynligv is kom seg ut av
fjordene uten for høye lakseluse belastninger. Videre viser også Mattilsynets rapporter at
selv om lakselusnivået i Finnmark er relativt lav sammenlignet med andre fylker, så er
det en markant økning i fastsi ttende lakselus på høsten.
Vi er bekymret for at dersom oms økte lokaliteter blir en realit et, så vil det bli høyre
lakselusbelastning på «v åre» villaksestammer.

Forskning viser at for å beskytte vill laksefisk må smitte av l akselus være minst mulig
når laksesmolten vandrer ut på v åren. For sjøørret og sjørøye e r dette viktig hele året.
Selv om lusenivået i oppdrettsan leggene er lave, viser Havforsk ningsinstituttets
overvåking at det mange steder fortsatt er mye lus på vill laks efisk.
Sammenhengene er kompliserte. En av årsakene kan være at tetthe ten og mengden av
oppdrettslaks i noen områder er s å stor at selv lave lusenivå i anleggene skaper et
lusepress på vill laksefisk.

Vi er klar over at statistikker kan leses og tolkes slik man øn sker det, noe også SalMar
har gjort da de under folkemøtet i Kjøllefjord viste til Altael va, hvor det kun ble tatt 1
oppdrettslaks. Det som ikke ble n evnt var at det i samme rappor t fra
Havforskningsinstituttet bl.a vi ser at det i Repparfjordelva bl e tatt 11,5 % rømt
oppdrettsfisk under høstfiske 2017.
Stabburselva, Lakselva og Børsel va har lav/ingen innslag av røm t oppdrettslaks. Men så
har de heller ingen oppdrettsanl egg med laks i den delen av Por sangerfjorden. Det er
gitt tillatelse til bl.a. lakseoppdrett i ytre del av Porsanger fjorden. Disse lokalitetene
ligger i følge Fiskeridirektoratet om lag 70 km unna ovennevnte vassdrag.
I Laksefjord kan Havforskningsinstituttet vise til at det i Sto relva ble tatt 7,1 % rømt
oppdrettslaks tatt under sportsfiske. Storelva har også høyt ut slag på genetiske
endringer. Dette som følge av at rømt oppdrettsfisk har fått gå opp i vassdraget for å
gyte sammen med villaksstammen. H ar må det nevnes at lokalitete n til Kvitelv ligger om
lag 40 km unna.

Vi er bevist på at det i mange e lver er dårlig datakvalitet på statistikken. Vi mener derfor



det er viktig å handle etter «f øre-var-prinsippet». Her må alle fakta på bordet før man
sier ja til oppdrettslokaliteter i så umiddelbar nærhet til vas sdrag hvor det er viktig å
bevare vill laks, sjørøye og sjøørret.

- Rømning fra oppdrettsanlegg
De foreslåtte lokalitetene ved K artøya og Henrikholmen ligger i et området med sterke
havstrømmer. Vi ser at det i hør ingsdokumentene (ROS-analyse) e r vurdert at
lokalitetene har farenivå gult n år det gjelder ekstremvær. Vi s er det nødvendig å
kommenterer denne vurderingen. Våre kommentarer baserer seg ikk e på statistikker,
men på egne erfaringer fra områd et, og på grunnlag av den avsta nden som er fra en evt.
base i Dyfjord og til vestsiden av Laksefjord.
Fra tid til annen opplever vi bølgehøyder på 10-12 meter, og vi skal ikke gå lengre
tilbake enn til 2010 da både sjark og småbåt forliste på Tømmer vika som følge av
ekstremvær.
I Ros-analysen har storulykker få tt farenivå rød, og det er bes krevet som følger:
«Områdene er noe værutsatt, poten siell fare for ødeleggelse ved uvær. Området ligger
tett opptil farled for skipstra fikk. Østre del av området ligge r i hvit lyktesektor for
fyrlykta på Henrikholmen. Overflateinstallasjoner i hvit lyktes ektor vil kunne være
problematisk. Kystverket må ev. vurdere dette nærmere ifm. søkn adsbehandlingen.»

Vi tillater oss å sitere SalMars representant på folkemøtet, hv or det ble poengtert fra
SalMars side at «Laksefjorden er jo et helt hav, det er ikke ba re en liten fjord».
Og det er nettopp det som er vårt poeng. Laksefjorden er et hel t hav!
Det er et helt havområde som må «forseres» dersom de foreslåtte lokalitetene blir en
realitet. Det er et helt annet havområde mellom Dyfjord og loka litetene på Øyra og hva
det er mellom Dyfjord og Henrikh olmen/Kartøya, i tillegg til at avstanden mellom er
dobbelt så langt.

Forslaget om oppdrett ” midt i Laksefjords viktigste og reneste område  ” er ikke mindre
enn overaskende og skuffende. Som forpaktere gjør vi etter bes te evne det vi kan hvert
år for å styrke og bevare disse l akse -og sjørøyeførende elver og vassdrag.
Oppdrettsanlegg i et værhardt o g tøft område, som Kartøya og Henrikholmen er, øker
sjansene for havari med de følger det får.
Vi er bekymret for hvordan beredskapen vil være ivaretatt derso m lokalitetene blir en
realitet. Faren for havari ved e t anlegg vil være ødeleggende. Det man med sikkerhet vet,
er at rømt oppdrettslaks søker til vassdrag hvor de ødelegger f or villfiskens unike
genetikk.

Fiskeriressurser
Fiskeriene har lange tradisjoner i Laksefjord. Laksefjorden er en gytefjord, og vi mener
det er viktig å ta gytefeltene på alvor.
Fisken er en ressurs, ikke bare for yrkesfiskerne, men også for alle som har
fritidseiendommer i området. Man ønsker å lære den oppvoksende generasjon verdien
av å kunne høste av naturen, kun nskap som er overført fra gener asjon til generasjon.
Ikke bare voksne, men også våre barn har kunne nyte godt av nær heten ut til fiskefelt fra
hytteområdene på vestersiden av L aksefjord. Denne typen fiske v ises ikke på



sporingssystemer som f.eks AIS, og det finnes derfor heller ikk e data for hvor fisken
fanges. Yrkesfiskerne tar heller ikke fisken i gytefeltet, men fisken vandrer, og fisken tas
der det er kort vei ut til fiskefeltene.

Ved Kartøya/Henrikholmen og innover fjorden fiskes det aktivt e tter bl.a. etter kveite
og krabbe. Her er gode bunnforho ld (sandbunn) hvor kveite gyter . Vi er bekymret for at
alle bunnfisk vil ta skade av av fallet fra oppdrettsanlegg. Og ikke minst vil det ikke være
så attraktivt å spise kveite, e ller annen fisk som tas i områd et med oppdrettsanlegg.
Den siste sesongen viser også at Laksefjorden igjen har blitt e n god fjord for rekefiske.
Disse fiskeområdene vil bli fortr engt til fordel for oppdrett d ersom lokalitetene ikke tas
ut av planen.
Det er ikke ønskelig at disse re ssursene skal bli utryddes. Spe sielt vil det være en
katastrofe for alle skalldyr der som det kommer avlusningsgift i områder der de vokser
opp eller beiter. Gift er for øvrig skadelig for alt levende p å sjø og land
Reker vandrer vertikalt i vannmas sene, og har derfor lett for å bli utryddet av
forurensning. Krabbe er bunndyr o g følgelig mye utsatt for foru rensing under og fra
anleggene.

Sjølaksefiske har også lange tradisjoner i området, og det er i kke uten grunn at det i
Finnmark fiskes mer laks enn noen andre steder i Norge. På land sbasis ble det i 2018
fangstet over 320 tonn laks, ove r 130 tonn bare i Finnmark. Det er nesten dobbelt så
mye som i Trøndelag. Det foregår fiske etter vill laks med fast stående redskaper langs
hele Laksefjorden, fra Sværholt i vest til Kjøllefjord i øst.

Oppdrettsaktører hevder at kystfiskerne legger beslag på område r. Vi ønsker å
poengtere at man skal ha respekt for fiskeri- og fiskeritradisj oner. Det er faktisk fiskeri
vi lever av her, og en arbeidsplass i en fiskebåt genererer ogs å arbeidsplasser på land.

Naturmangfold og rekreasjon
Områdene på vestersiden av Lakse fjord er rike på dyre- og fugle liv, og det er et eget
naturreservat på Sværholt.
Krykkja er kategorisert som sterk truet. Vi er gjort kjent med at det fra oppdrettsanlegg
skytes etter både fugl og andre dyr (bl.a. oter). På Kartøya / Henrikholmen kaster sel
ungene, og det vandrer hvalarter , bl.a. Nise, i området hvor ny e lokaliteter er foreslått. I
tillegg hekker det fugler på Kar tøya / Henrikholmen. Området br ukes aktivt av lokale for
både egg- og bærsanking, i tille gg til at det foregår en del tu ristfiske i området.
Det foreslåtte lokalitetene vil legge begrensning på bruken av områdene og har stor
verdi for utfart, noe vi mener også bør vektlegges stor grad nå r planen skal vedtas.

Oppdrettsanlegg vil komme rett ut enfor stuedøra til fritidsbeby ggelsen i Tømmervika,
Godvika og Springstein. Dette e r ikke særlig hyggelig, men i d enne sammenheng
underordnet. Vi frykter mest f or livet i sjøen og i vassdragen e våre, da
oppdrettsnæringas forurensning vil gjøre skade på anadrome fisk earter, og ikke minst
miljøet som småfisken skal leve i og av, herav plante- og dyrep lankton og bunndyr.
Strømmen i området gjør at forure nsning lettere f øres inn mot v assdragene.



Avslutningsvis ønsker vi å få fr am at Tømmervikforeninga vil ik ke oppvekstnæringa til
livs. Vi har forståelse for oppd retterne sin hverdag, og behov et for å skaffe nye
lokaliteter, men vi har rett og p likt til å gi et varsko for de t vi ser vil være et faresignal
når det foreslås oppdrett i et så sårbart område som Kartøya og Henrikholmen er.

Oppdrettsaktørene sier man må akse ptere inngripen i naturen. Me n må vi som
kommune og innbyggere akseptere all inngripen?
Tømmervikforeninga setter sin lit til at Lebesby kommunestyre, og evt. Fylkesmannen,
ser det nødvendig å frede hele vestersiden av Laksefjord for op pdrett da det handler om
fremtiden for alle (ikke bare an adrome fiskearter og hytteeiere ), men bevare vill laksen,
sjørøya og sjøørreten, samt ta v are på oppvekstmiljøet for alle andre fiskearter, skalldyr
og fugle- og dyreliv i et sårbart område.

Tilleggsopplysning:
Følgende elver på vestersiden er forpaktet av lokale forpaktere
”Forening for styrking og bevari ng av vassdrag på Sværholthalvø ya”-
Tømmervikforeninga, forpakter Tømmervikvassdraget.
”Veidnes fiskeforening” forpakter Lilleporsangerelva og Veidnes elva.
”Kunes Jeger- og fiskeforening ”forpakter Storelva/Kuneselva.
Vi har også fine sjørøyeelver og sjø-ørretelver mellom Veidnes og Kunes, blant annet
Stordalselva og Matsjok.
Tømmervikforeninga slutter seg ti l høringsuttalelse fra Veidnes fiskeforening v/Kjell
Eriksen.


