
 

Til Formannskapet i Lebesby kommune v/ ordfører  

 

Innsigelse til sak 16/900:  

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET I 

LEBESBY KOMMUNE 

Forslag til vedtak: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Salmar Nord AS om dispensasjon fra bygge- og 

fordelingsforbudet for kunne søke Finnmark Fylkeskommune om å flytte sine oppdrettsmerder  

i Mårøyfjord og Eidemolla (Torskefjord) til Skjellbukta og Normannspynten. 

 

Saksutredning:  

Innsigelse mot tillatelse til lokalisering av oppdrettsmerder i Skjellbukta og 

Nordmannspŧnten 

 

De undertegnede har fått informasjon om at der foreligger søknad om dispensasjon for 

tillatelse for oppdrettsvirksomhet lokalisert utenfor regulert område. Videre er vi informert 

om at denne søknaden skal avgjøres av kommunestyret i nærmeste fremtid. Dersom dette 

medfører riktighet vil vi med dette komme med innsigelse mot slik tillatelse. 

 

De omsøkte lokalitetene er utenfor regulerte områder for oppdrettsnæring, hvilket 

innebærer at øvrige interesser og hensyn i områdene ikke er vurdert. Det er heller ikke 

innhentet uttalelser i form av høring eller annet fra kommunens side i denne saken. 

Lokalitetene kan av denne grunn alene ikke tildeles til oppdrettsformål. Selv ikke til en 

midlertidig søknad. 

 

Videre er lokalitetene i direkte konflikt med tradisjonelt sjølaksefiske i området. 

Sjølaksefisket i Laksefjorden har et sterkt rettsgrunnlag, både i form av grunneierrett, men 

også alders tids bruk og sedvane. Finnmarkskommisjonen har i rapport 6 uttalt at 

lokalbefolkningen har en selvstendig rett til å drive laksefiske på bakgrunn av alders tids 

bruk. På bakgrunn av de vurderinger som ligger til grunn for kommisjonens konklusjon, 

vil slik rett mest sannsynlig også kunne slås fast ved de aktuelle lakseplassene som vil 

komme i konflikt med de omsøkte lokalitetene for oppdrett. Det minnes om at 

kommunens hjemmel for forvaltning av naturressurser er betinget av at det skjer innenfor 

rammene av lov 19. Juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven).  

 



I lovens formål er det fremhevet at (§ 1) “Lovens formål er at naturen med dens 

biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 

ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, 

kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.” Her er 

samisk kultur spesielt nevnt. I Lebesby kommune vil sjølaksefisket være det mest sentrale 

tiltak for ivaretakelse for samisk kultur. Kommunen må derfor særlig vurdere hvordan 

kommunen ivaretar grunnlaget for samisk kultur (i dette tilfellet sjølaksefiske), ved andre 

inngrep, herunder tillatelser til konkurrerende bruk. Denne vurderingen må fremkomme 

av et eventuelt vedtak. Samme prinsipp er fastslått i lov 27. Juni 2008 nr. 71 § 3-1. 

Lebesby kommune har et særlig ansvar for å ivareta sjølaksefisket i kommunen ved 

positivt å legge til rette for næringen. 

 

Av naturmangfoldloven § 8 annet ledd fremkommer det dessuten at kommunen ved all 

forvaltning av naturressursene må innhente og legge til grunn, og særlig vektlegge lokal 

erfaringsbasert kunnskap. Det vil i dette tilfellet inkludere både laksefiskernes og 

fjordfiskernes kunnskaper og erfaringer. Flere laksefiskere kan fortelle om oppdrettslaks i 

garnene som er så illeluktende at ikke engang måsene spiser den. Det fortelles også at det 

er fanget torsk med lus. Andre erfaringene fra fiskere i området beskriver en nedgang i 

torsk- og seibestanden etter at oppdrettsmerder ble etablert i Eidsfjorden.  Dette 

understøttes av erfaringer fra andre områder som viser at gytetorsken forsvinner fra 

fjorder med oppdrettsvirksomhet, især dersom strømforhold og andre avgjørende forhold 

ikke er tatt med i betraktning når lokalitetene er utpekt. Kommunens begrunnelse om økte 

arbeidsplasser vil bli på bekostning av det tradisjonelle laksefisket og fjordfiskernes virke, 

og ikke minst viktige miljøhensyn. Deriblant SalMar Nord AS sin avfallshåndtering på båt 

og på land som vi stiller oss kritiske til. 

 

Disse vurderingene skal også fremkomme av kommunens vedtak i henhold til § 7 samme 

lov. “Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 

offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved 

forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av 

beslutningen.” Dersom slik vurdering uteblir, vil det foreligge saksbehandlingsfeil fra 

Lebesby kommunes side. 

 

Samme lov slår også fast et føre-var prinsipp, som kommunen helt sikkert er kjent med. 

Denne bestemmelsen kan vanskelig anses å ikke komme til anvendelse i et tilfelle hvor 

man ikke har gjort et godt utredningsarbeid av mulige konsekvenser. Slik denne søknaden 

om dispensasjon må kunne kjennestegnes som. 

 

Det er en rekke miljøhensyn som ikke er tatt i betraktning verken fra søkers side, eller 

kommunens side, slik det fremkommer for oss. For det første foreligger det et bredt 

dokumentasjonsgrunnlag som tilsier at åpne oppdrettsanlegg er en trussel mot 

laksestammene, samt øvrige fiskeslag i fjordene hvor der foregår lakseoppdrett. 



Eksempler er spredning av parasitter, rømming, men også forurensning av havbunn, og 

fortrengning av andre gytebestander i området.  

Videre vil en flytting av lokaliteter berøre hytte- og fritidsområdene i Brenngam, Kifjord, 

Vika og Normannseth-område. Småbåt-leia går ved Skjellbukta og det er et værhardt 

område rundt Kifjordneset som vil føre til at småbåter må gå lengre ut for å komme rundt 

Kifjordneset. Det har vært en sikkerhet å kunne gå nærmere landet for fritidsbåter og dette 

vil gjøre det mer væravhengig for at det skal være trygt å ferdes med båt. Det er et 

rekreasjonsområde som i all tid har vært uberørt og som vi ønsker å beholde uberørt. 

I kraft av å være grunneiere og hytteeiere i Laksefjorden, laksefiskeberettigede, samt  

garn- og juksefiskere i umiddelbar nærhet av de aktuelle lokalitetene, stiller vi oss sterkt 

mot å gi Salmar Nord AS flytting av lokaliteter til Skjellbukta og Normannspynten. 

 

Kjøllefjord 06.06.2016 
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