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Høringssvar - Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens
arealdel og kystsonedel 2019 - 2035 - Lebesby kommune Finnmark

Fiskeridirektoratet region Nord viser til høring av kystsoneplan for Lebesby kommune.
Vi viser også til vårt høringssvar til oppstartmeldingen for planarbeidet datert
14.12.2016.

Vi vil gjennom vårt innspill kommentere planforslaget . Vi stiller spørsmål ved noen av
planbestemmelsene som gjelder akvakultur og vi vil fraråde et av de nye
akvakulturområdene som er avsatt i planforslaget .

Innspill fra Fiskeridirektoratet region Nord
Marine næringer er viktige i Lebesby kommune. Både fiskeri - og havbruksnæringen har
stor aktivitet i kommunen og er blant de st ørste arealbrukerne i kystsonen i kommunen.

Vi oppfatter planprosessen frem til nå å ha vært god og at det ligger grundige
vurderinger til grunn for det planforslaget som foreligger. Ut fra plandokumentene som
er oversendt synes det å ha vært en bred medvirkning gjennom folkemøter og
dialogmøter blant annet med sjømatnæringene som er representert i kommunen. Det er
positivt at sjømatnæringene er hørt i planprosessen. Lokale fiskere har ofte god
kunnskap om områder som vil være viktig for iva retakelse av fiskeriinteressene . I tillegg
er det viktig at nye arealer og utvidelser for akvakultur er relevante og i tråd med
behovet i et planmessig tidsperspektiv. Det er viktig at det er fokus p å sameksistens når
arealbruken vurderes slik at en holder konfliktpotensial et på et lavt nivå.

Planforslaget omfatter også landarealene i kommunen. Det er viktig at en ser sjø og land
i sammenheng. Ut over dette har vi ingen spesielle merknader til planf orslaget for
landområdene i kommunen.

Vi mener sjømatnæringene er godt ivaretatt g jennom den forutgående planprosessen og
planforslaget som nå foreligger. Vi har likevel flere merknader til planforslaget og
fraråding av en av de foreslåtte nye akvakulturl okalitetene i kommunen.
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Fiskeriinteresser
Det er et nasjonalt mål å legge til rette for økt verdiskaping og arbeidsplasser basert på
havets ressurser. Ivaretakelse av fiskerinæringen er naturligvis viktig i denne
sammenheng, på samme måte som den er viktig i et regionalt og mer lokalt perspektiv.
Kunnskap om bruks - og ressursområder er av stor betydning . Fiskeridirektoratet har
gjennom innsamling av kystnære fiskeridata kartlagt fiskerienes arealbruk i
kommunen . Kystnære fiskeridata for Lebesby kommun e er oppdatert i 2017 og 2018.
Oppdateringen har gitt et mer differensiert bilde av bruks - og ressursområder i
kommunen. I tillegg har Havforskningsinstituttet kartlagt gytefelt for torsk i 2018. Til
sammen gir dette et godt utgangspunkt for ivaretakelse a v fiskeriinteressene i en
kystsoneplan.

Det er registrert 108 fiskere i kommunen, der 84 er oppført med fiske som hovedyrke.
Det er registrert 96 fiskefartøy i kommunen. De fleste er mindre fartøy under 10 meter
og alle er under 15 meter største lengde. Alle tall er fra utgangen av 2018. Det finnes
også flere fiskerihavner og fiskemottak i kommunen som må tas hensyn til i
planleggingen. Fiskeområdene i kommunen benyttes også av fiskere fra andre
kommuner og til dels også andre fylker. Således har fiskeomr ådene og fiskerihavnene
og – mottakene betydning ut over kommunens grenser.

I Lebesby kommune er det også samiske fiskeriinteresser. Med samiske
f iskeriinteresser mener vi tradisjonell samisk fiskeri - og fangstaktivitet etter viltlevende
marine ressurser i henhold til lo v om viltleve nde marine ressurser (havressurslova).
Samiske fiskeriinteresser er ofte ikke så forskjellig fra andre fiskeriinteresser . Vi er ikke
kjent med spesielle områder i Lebesby kommune som er av særlig verdi for de samiske
fiskeriinte ressene ut over hva som framkommer gjennom kystnære fiskeridata om
fiskeriinteressene generelt. Vi har fått opplyst fra Sametinget at sjølaksefisket er viktig i
kommunen. Ivaretakelse av sjølaksefisket ligger ikke til Fiskeridirektoratets
ansvarsområde, og vil ikke bli vurdert spesielt fra vår side.

Fiskeriinteressene er stort sett godt ivaretatt i planforslaget som foreligger. Likevel ser vi
noen utfordringer i forhold til akvakulturinteressene.

Akvakulturinteressene
Det er et mål å ha en forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen, i tillegg til en
l ønnsom utvikling av havbruksnæringen. Framtidig vekst i Finnmark vil være viktig for
å nå de nasjonale målsettingene. Samtidig er det ikke uttrykt at v eksten skal gå på
bekostning av andre interess er. Til sammenligning er det lignende målsettinger for
fiskerinæringen som nevnt ovenfor.

Akvakulturnæringen er tilstede i kommunen med 5 lokaliteter for oppdrett av laks og 2
settefiskanlegg. I planforslaget er det lagt opp til 4 nye lokaliteter i kommun en. I tillegg
er det foreslått utvidelser /endringer av eksisterende lokaliteter. Flere gamle
akvakulturarealer er også tatt ut av planen . Det er positivt at det gjøres en rydding i
forhold til arealer som ikke er egnet til akvakultur i dag , og i forholdet mellom
forskjellige interesser . Nye akvakulturområder og utvidelser er vurdert i forhold til andre
interesser og vi mener det hovedsakelig er gjort gode vurderinger .
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Vi er positive til de endringer som er foreslått for eksisterende lokaliteter. He r er det tatt
hensyn til akvakulturnæringens fra m tidige behov samtidig som det etter vår oppfatning
ikke får vesent lige konsekvenser for fiskeriinteressene. VA_F3, - 4, - 5 og - 9 er økning av
eksisterende arealer avsatt til akvakultur. VA_F7 og - 8 er eksisterende lokaliteter, der
arealet nå avsette s til enbruk akvakultur. VA_F7 gjelder en eksisterende lokalitet der
arealet nå avsettes til enbruk akvakultur. Avsetting av areal til VA_F8 legger til rette for
endring av eksisterende lokalitet slik at denne kan plasse res på en mer optimal måte
uten at det går vesentlig ut over fiskeriinteressene.

Områdene VA_F1, - 2 og - 6 er arealer avsatt til nye akvakulturlokalite te r. De to
førstnevnte er ikke i konflikt med regionalt viktige fiskefelt. Både ved Kartøya og ved
Henr iksholmen er det registrert låssettingsplasser for sei som vil bli utilgjengeliggjort .
Låssetting av sei var mer vanlig før enn det er i dag på grunn av større kapasitet både på
fartøy og ved mottakene enn hva var tilfellet tidligere. I tillegg er det alte rnative
låssettingsplasser i nærheten, for eksempel i Godvika. VA_F6 berører et regionalt
fiskefelt i liten grad.

Fraråding av VA_F10
Fiskeridirektoratet region Nord vil fraråde avsetting av areal til akvakultur ved
Kifjordneset. VA_F10 ligger i et regi onalt viktig fiskefelt for passive redskaper, for garn
og juksa etter torsk. Området er også et lokalt viktig felt for fangst etter kongekrabbe. Vi
legger merke til at det i konsekve nsutredningen ikke kommer fram a t det er et region alt
viktig fiskefelt . I tillegg er dette i et gyteområde for torsk, som også er verifisert av
Havforskningsinstituttet som et regionalt viktig gytefelt. Gytefeltene er ofte de viktigste
fiskeområdene og styrker således verdien av dette området for fiskeriinteressene . Vi
mener om rådet er av vesentlig betydning for fiskeriinteressene.

Fiskarlaget Nord har også kommentert dette området som et viktig fiskeområde . Det
opplyses om den økte aktiviteten i kystfisket i kommunen, ved blant annet etablering av
ny fiskeindustri på 3 steder i Laksefjorden. Fiskebruket i Dyfjorden er også oppgradert
og det forventes økt aktivitet i nærområdet til Dyfjorden. Området utenfor Kifjordneset
er derfor av stor verdi for fiskeriinteressene. Vi har forstått at det er etablert anlegg for
levendelagring i Kifjorden. Mattilsynet har krav om avstand mellom anlegg for
levendelagring og andre akvakulturanlegg.

Samlet vurderer vi fiskeriinteressene som viktig ved Kifjordneset og vi fraråder at det
avsettes areal til akvakultur slik det framkommer i planfors laget.

VA_11 og VA_12
I Kifjorden er det avsatt to områder for fangstbasert akvakultur, Portvika (VA_11) og
Bjørnvika (VA_12). I dette området er det registrert gytefelt for torsk. Det vil derfor ikke
være tillatt med fangstbasert akvakultur med torsk på disse lokalitetene. Disse to
områdene vil derfor stille seg på lik linje som akvakulturområdene i Indre Laksefjord,
VA_1, - 2, - 3, - 6 og - 8 .
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Om planbestemmelsene
I planbestemmelsene er det gitt retningslinjer om plankrav for tiltak i arealer avsatt til
formålet sjø, vassdrag og strandsone (planretningslinje 5.1.1). I disse retningslinjene
vises det til plankrav i bestemmelsene 1.1.1 og unntakene i bestemmelsen 1.1.3. I
planbestemmelse 1.1.1 vises det til plan - og bygningsloven § 1 - 6 der det framkommer at
tiltak bare kan settes i gang på bakgrunn av godkjent reguleringsplan. Under
hovedformål Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone , er blant annet
akvakultur et underformål. Akvakultur er ikke listet opp som et unntak i
unntaksbestemmelse n 1.1.3. Dette kan oppfattes slik at det er et plankrav for
akvakulturtiltak også i arealer avsatt til akvakultur. Vi er usikker på om dette er
intensjonen. Generelt fraråder vi at det stilles krav om reguleringsplan ved
lokalitetsklareringer og endringer av eksisterende akvakulturanlegg. Slike saker
behandles etter akvakulturloven. V i mener det er uhensiktsmessig med slike plankrav
og heller ikke i samsvar med lovverket så lenge nevnte akvakulturtiltak er underlagt en
omfattende saksbehandling gjennom ann en lovgivning. Dersom det ikke er hensikten at
det skal være et plankrav for akvakulturtiltak bør dette gjøres klart slik at en unngår
misforståelser omkring dette.

Med henvisning til plan - og bygningslovens § 11 - 9, punkt 6 som omhandler
miljøkvalitet, er det satt som krav i bestemmelsene at det skal foretas strømmålinger i
ett år, slik at sesongvariasjoner gjennom hele året blir en del av vurderings grunnlaget . I
tillegg kreves det utarbeiding av spredningsmodeller som avdekker partikkelspredning
og miljø påvirkning fra et planlagt anlegg gjennom alle sesonger ( planbestemmelse
5.2.3 b)) . Vi mener dette griper inn i sektorlovverket hvor det stilles krav om
forundersøkelser ved etablering av akvakulturanlegg. Vi mener en slik bestem melse vil
være ugyldig og be r om at bestemmelsen tas ut.

Oppsummering
Vi har gjort en vurdering av forslag til kommuneplanens arealdel og kystsonedel 2019 -
2035 for Lebesby kommune som er på høring. Oppsummert har vi følgende fraråding er
og merknader til planforslaget som nå foreligger.

- Fiskeridirektoratet region Nord fraråder avsetting av areal til akvakultur ved
Kifjordneset, område VA_F10 i plankartet, av hensyn til fiskeriinteressene.
Området er et regionalt viktig fiskeområde som fo rventes å få økende betydning
for fiskeriinteressene i sammenheng med økende fiskeriaktivitet framover.
Området er også et gyteområde for torsk og verifisert som et regionalt viktig
gytefelt for torsk av Havf orskningsinstituttet. Verifiseringen styrker ver dien av
området for fiskeriinteressene . I tillegg ligger området nært til sjøarealer som er
avsatt til fangstbasert akvakultur . Den korte avstanden vil føre til utfordringer
med hensyn til å ha drift på disse lokalitetene samtidig. Ut over dette vil bortfa ll
av VA_F10 være viktig for å holde konfliktpotensialet på et lavt nivå , samt ha en
positiv effekt for sameksistensen mellom fiskeri - og akvakultur sinteressene i
kommunen der begge disse interessene er store.

- Vi fraråder at det stilles krav om reguleringsplan ved lokalitetsklareringer og
endringer av eksiste rende akvakulturanlegg (planretningslinje 5.1.1). Slike saker
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behandles etter akvakulturloven. Vi mener det er uhensiktsmessig med slike
plankrav og heller ikke i samsvar med lovverket så le nge nevnte akvakulturtiltak
er underlagt en omfattende saksbehandling gjennom annen lovgivning. Dersom
det ikke er hensikten at det skal være et plankrav for akvakulturtiltak bør dette
gjøres klart slik at en unngår misforståelser omkring dette.

- Vi mener det ikke er hensiktsmessig å avsette Portvika og Bjørnvika VA_11 og -
12 til fangstbasert akvakultur.

- I planbestemmelsene er det stilt krav om strømmålinger og utarbeiding av
spredningsmodeller før etablering av akvakulturanlegg (planbestemmelse
5.2.3b). Dette griper inn i sektorlovverket hvor det stilles spesifikke krav til
forundersøkelser ved etablering av akvakulturanlegg. Vi mener derfor at slike
be stemmelser er ugyldige og ber om at de tas ut av planbestemmelsene.

Fiskeridirektoratet region Nord ber om at de tilrådingene vi her kommer med
etterfølges. S amlet sett vil s jømatinteressene likevel være god t ivaretatt i planen , der
viktige områder for fiskeriinteressene er ivaretatt samtidig som det gis rom for en
betydelig vekst for akvakulturint eressene i kommunen.

Med hilsen

Otto Andreassen
seksjonssjef

Tom Hansen
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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