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Uttalelse til kommuneplanens arealdel, Lebesby kommune 
 
Vi viser til deres brev datert 12.4.2019 angående høring og offentlig ettersyn av 
kommuneplanens arealdel for Lebesby kommune. Vi viser også til vårt innspill til planprogram 
datert 13.1.2017.  
 
Sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse på land - merknad 
Kommunen har vurdert konsekvensene av foreslåtte nye tiltak enkeltvis og samlet sett for både 
reindrift og naturgrunnlaget for samisk kultur. Det er gjennomført dialogmøter med distrikt 9 og 
13. Planen inneholder ikke nye tiltak i områdene til distrikt 14A. Kommunen opplyser at det ikke 
har vært dialogmøter med distrikt 14 enda men at høringsperioden skal brukes for å oppnå 
dialog. 
 
Kommuneplanen legger opp til nye utbyggingsområder stort sett i tilknytning til eksisterende 
byggeområder og tettsteder. Dette mener Sametinget er positivt. Det foreslås allikevel en del 
områder for spredt bebyggelse i LNFR.  
 
Sametinget ber at kommunen styrker vernet for reindriftens arealbehov gjennom at det tilføyes 
et nytt punkt 7 i planbestemmelsene 4.2.1 Generelt om spredt bebyggelse i LNFR ,  
 

c) Spredt bebyggelse lokaliseres slik at den  
7. ikke kommer i konflikt med reindriftens særverdiområder 

 
Sametinget ber at føres opp i retningslinjene at berørte reinbeitedistrikter/siida og 
Fylkesmannens reindriftsavdeling og skal ha en reel mulighet til å uttale seg, og at plassering av 
tiltakene gjøres i tett dialog med berørte reinbeitedistrikter.  
 
 
Sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse i sjø - innsigelse 
Det er foreslått 10 nye områder for akvakultur i kommuneplanens arealdel. 4 av disse gjelder 
endring eller utvidelse av eksisterende anlegg, 2 gjelder stadfesting av arealet til eksisterende 
anlegg som ikke har vært med i kommuneplanen tidligere, og 4 er helt nye områder som 
foreslås tatt i bruk.  
 
Sjøsamisk fiskeri har et vern i folkeretten. Artikkel 27 i den internasjonale konvensjonen om 
sivile og politiske rettigheter har som hensikt å verne om at tiltak, alene eller samlet med andre 
tiltak i området, ikke går ut over muligheten til å utøve urfolks tradisjonell næring og kultur i 
området. Artikkel 27 etablerer et vern for tradisjonelt sjøsamisk fiskeri slik at nye arealinngrep 
ikke skal medføre en nekting eller vesentlig krenking av utøvelsen av fiske. Innebærer inngrepet 
at det ikke lenger er regningssvarende å utøve tradisjonell næring i området kan det ikke tillates.  
Dersom inngrepet ikke medfører en nekting/vesentlig krenking av fortsatt næringsutøvelse, skal 
det likevel legges vekt på virkningene for samisk kultur og næring ved vedtak. 
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Vernet knytter seg dermed til det området fiskerne benytter seg av og om de fortsatt kan utøve 
sitt kyst- og fjordfiske som de nå gjør. Det kan derfor også være grunnlag for å reise innsigelse 
dersom et oppdrettsanlegg har begrenset lokal eller samfunnsmessig nytte og samtidig negative 
virkninger for kyst- og fjordfiske, uten at det dermed innebærer en nekting eller vesentlig 
krenking av fiske.  
 
Lebesby er et fiskerikommune med mange aktive fiskerisamfunn. Det er derfor viktig at også 
arealforvaltning legger ivaretar muligheten til kystnære fiskerier. Derfor vektlegger Sametinget 
opprettholdelse av fiskeplasser for den minste flåten i fjordene.  
 
Sjølaksefiske er en tradisjonell sjøsamisk næring og kulturbærer. Som konsekvensutredningen 
også påpeker er sjølaksefisket i Lebesby stort også i regional sammenheng. Sametinget jobber 
aktivt for å ivareta muligheten for videreføring av sjølaksefiske i sjøsamiske samfunn. I tillegg til 
arealbeslag er andre kjente utfordringer som kan oppstå som følge av oppdrettsvirksomhet 
blant annet rømning, økt lakselusspredning til villfisk og avfallsspredning fra anleggene. 
 
Sametinget mener at slik planen er utformet nå, vil de fire nye foreslåtte akvakulturområdene 
kunne påvirke naturgrunnlaget for samisk kultur negativ. Dette gjelder særlig tradisjonell 
sjølaksefiske, samt yrkesfiske: 
 
VA_F1  Akvakulturområdet foreslås på et område som er benyttet av fiskere med  

passive redskaper for kongekrabbefiske. I tillegg vil akvakulturområdet  hindre 
eller vanskeligjøre bruk av to låssettingsplasser. I tillegg ligger det 6 
sjølaksefiskeplasser i umiddelbar nærhet i Underkeila-Godvika området. I 
tillegg ligger Tømmervikelva som er en lakseførende vassdrag i nærheten. Det 
fiskes i tillegg til matauke i området.  

 
VA_F2 Akvakulturområdet foreslås på et område som er benyttet av fiskere med  

passive redskaper for kongekrabbefiske. I tillegg vil akvakulturområdet  
vanskeligjøre bruk av låssettingsplassen ved Henriksholman. I tillegg ligger det 
2 sjølaksefiskeplasser som kommer til å bli direkte berørt av eventuell 
akvakulturanlegg.  

 
VA_F6 Akvakulturområdet foreslås på et område som er benyttet av fiskere med  

passive redskaper for kongekrabbefiske og arealet grenser til området for fiske 
etter torsk med passive redskaper. Det er tre sjølaksefiskeplasser registrert 
som vil bli berørte av tiltaket. I tillegg er Torskefjorden-Bekkarfjorden registret 
som en regionalt viktig gyteområde for torsk. Det fiskes i tillegg til matauke i 
området.  

 
VA_F10 Akvakulturområdet foreslås på et område som er benyttet av fiskere med  

passive redskaper for kongekrabbefiske og fiske etter torsk. I tillegg er 
Eidsfjorden registret som en regionalt viktig gyteområde for torsk. Det er mange 
sjølakseplasser ved  begge sider av Kifjordneset og lenger innover fjorden.  

 
 
På bakgrunn av det ovennevnte og med hensyn til naturgrunnlaget for samisk kultur 
fremmer Sametinget innsigelse mot områdene VA_F1, VA_F2, VA_F6 og VA_F10  (jf. pbl 
§5-4).  Etter vår syn vil akvakultur i disse områdene kunne medføre store ulemper for 
sjølaksefiske som en samisk næring og kulturuttrykk, samt yrkesfiske av stor lokal 
betydning. I tillegg vil anleggene kunne være ødeleggende for gyteområder for villfisken 
og være til hinder til fiske til matauke. Sametinget ber at kommunen tar ut arealene fra 
planforslaget.  
 
I tillegg til de nye områdene for akvakultur, finnes det flere eksisterende områder i 
kommuneplanen som per i dag ikke er tatt i bruk. Sametinget anmoder kommunen å ta ut 
områder som ikke er tatt i bruk og hvor det finnes andre eksisterende interesser som 
tradisjonelle fiskeplasser for torsk og hyse, kongekrabbefiske samt sjølaksefiskeplasser.  
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Samiske kulturminner i plan  
Sametinget er fornøyd med måten kulturminnene er i varetatt i planbestemmelsene til 
kommuneplanen. Alle nye byggeområder er underlagt krav om regulering og for spredt 
bebyggelse i LNFR- er det innarbeide bestemmelse med retningslinjer som sørger for at det 
hentes  Vi gjør oppmerksom på at ved regulering av BA_F6 skal de automatisk fredete 
kulturminnene søkes ivaretatt. 
 
 
 
 
Sametinget ønsker å finne gode løsninger for den framtidige arealdisponeringen sammen med 
Lebesby kommune. Dersom kommunen har ønske om å dialog om innsigelsene og 
merknadene fra Sametinget, er vi innstilt på det.   
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Sten Olav Heahttá Elina Hakala 
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Sentraladministrasjonen Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

 
Kopiija / Kopi til:    
Finnmárkku fylkkagielda - Finnmark 
fylkeskommune 

Fylkeshuset, Posboks 701 9815 VADSØ 

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Fylkesmannen i Finnmark / 
Reindriftsavdelingen 

 9735 KARASJOK 

Reinbeitedistrikt 13Lágesduottar    
Reinbeitedistrikt 14 Spiertanjarga    
Reinbeitedistrikt 14A Spiertagáisa    
Reinbeitedistrikt 9 Čorgas/Oarje 
Deatnu 
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