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Mottaker: 

Evenes kommune 

Narvik kommune 

Ballangen kommune 

Tysfjord kommune 

Hamarøy kommune 

 

 

Fauske, 03.8.2019 

 

Følgende organisasjoner har sluttet seg til uttalelsen:  

• Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland (NOF Nordland) 

• Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland (NJFF Nordland) 

• Naturvernforbundet i Nordland 

 

Vi beklager sent høringsinnspill, og håper våre merknader blir tatt med. Vi vil uansett følge opp dette i 

innspillsgruppene og i det videre planarbeid. 

 

 

Innspill til planprogram – interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik, 

Ballangen, Tysfjord og Hamarøy 
 

Viser til høring av planprogram for interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik, 

Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. 

Kommunene har startet en interkommunal planprosess for å utarbeide en kystsoneplan for 

felles kystområder og fjordsystem. Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om en forutsigbar 

og bærekraftig forvaltning av sjøarealene. Arbeidet er organisert etter plan- og bygningsloven 

kapittel 9 interkommunalt plansamarbeid og det er opprettet et eget styre med en politisk valgt 

representant fra hver kommune. Dette styret har mottatt delegert myndighet fra 

kommunestyrene/ Bystyret til å varsle oppstart, fastsette planprogram og legge planforslag ut 

på høring. Endelig planprogram skal fastsettes i september 2019, og endelig vedtak av plan vil 

være september 2020.  

Planprosessen bygger på FNs bærekraftsmål og planprogrammet skisserer tre fokusområder 

for det videre arbeidet med planarbeidet. Dette er:  

• Akvakultur og fiskeri  

• Reise - og friluftsliv  

• Ferdsel  
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FNF Nordlands merknader til planprogrammet 

FNF Nordland viser til de gode uttalelsene fra Narvik og Omegn JFF, Naturvernforbundet i 

Narvik og slutter oss til disse. FNF Nordland ber også om at følgende innspill tas med i videre 

planarbeid. 

 

Medvirkning 

FNF Nordland er opptatt av det legges opp til gode medvirkningsprosesser i 

kystsoneplanarbeid siden det omfatter vår felles allmenning og en arena med mange 

interesser. FNF Nordland mener at det er positivt med opprettelse av innspillsgrupper som en 

sentral del av medvirkningsprosessen. FNF Nordland og tilsluttete organisasjoner har meldt 

seg inn i disse. I tillegg til innspillsgruppene er det viktig med andre møter der alle interesser 

inviteres til dialog og innspill til planarbeidet. FNF Nordland vil oppfordre til å arrangere 

møter på kveldstid for at flest mulig skal ha mulighet til å delta.  

 

Akvakultur 

Det er viktig at kystsoneplanen ikke blir en plan med vekt på å finne fremtidige lokaliteter til 

oppdrett. I vurderinger om arealer til akvakulturformål må det ligge et godt 

kunnskapsgrunnlag og interesseavklaringer til grunn. Videre må det fastsettes bestemmelser 

om en driftsform i lukket teknologi eller landbaserte anlegg. Planen må også sikre lusefrie 

vandringsveier for laksesmolt og sjøørret for å sikre bestander av anadrom laksefisk i 

planområdet. 

Store flerbruksområder med akvakultur må unngås for å ivareta interessene i kystsonen. I den 

forbindelse viser vi til veileder T-1491 til kommuneplanens arealdel hvor det står følgende om 

akvakultur opp mot andre interesser: «Akvakultur kan inngå i dette flerbruksformålet der det 

er hensiktsmessig, men akvakultur representerer i motsetning til de øvrige formålene her stort 

sett en eksklusiv bruk. Man bør derfor være tilbakeholden med å inkludere områder for 

akvakultur i områder for allmenn flerbruk. Dersom akvakultur inngår i flerbruksformålet 

oppnås liten styring og interesseavklaring, noe som kan tale for å avsette områder for 

akvakultur som egne akvakulturområder.» 

 

FNF Nordland ber også om at følgende punktvise merknader tas med i det videre 

planarbeidet: 

• Det må foreligge grundige og oppdatert kunnskap og kartlegginger av naturverdiene, 

friluftsliv, landskap, reindrift mv. 

• Det må gjennomføres en friluftslivskartlegging både på og ved sjøen. Det oppfordres 

til å arrangere lokale innspillsmøter om friluftsliv.  
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Viktige områder for friluftsliv må beskyttes (eksempelvis gjennom planbestemmelser, 

hensynssoner mv.) mot tiltak som kan forringe eller ekskludere friluftslivet. 

• Bruk av motorisert ferdsel og særlig vannskuter må reguleres strengt, og viktige 

områder for fugl må beskyttes mot forstyrrelser. 

• Det forventes gode kartlegginger om fiskeri og fritidsfiske, og at fiskeplasser og gyte- 

og oppvekstområder beskyttes mot tiltak som kan ha negative konsekvenser for disse. 

FNF Nordland oppfordrer til møter med fiskere for å innhente erfaringsbasert 

kunnskap og kvalitetssikre datagrunnlaget. 

• Planen skal vurderes opp mot vannforskriften. Det må stilles krav om at nye tiltak ikke 

kan etableres dersom det forringer miljøtilstanden, eller medfører at miljømål ikke vil 

nås eller står i fare for å ikke gjøre det.  

 

FNF Nordland og tilsluttete organisasjoner vil komme med ytterligere innspill gjennom 

innspillsgruppene og i andre møter i det videre planarbeid. 

 

 

 

 

For FNF Nordland  

 

Ylva Edvardsen   Gisle Sæterhaug  

Styreleder    Koordinator  

 

 

 

 

 

 

 


