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Forum for Natur og Friluftsliv Nordland (FNF Nordland) er et samarbeidsnettverk mellom 14 natur- og 
friluftsorganisasjoner i Nordland. 

 

Dette brevet sendes på vegne av:  

• Norges Jeger- og fiskerforbund Nordland (NJFF Nordland) 

• Naturvernforbundet i Nordland 

 

 

 

Høringsuttalelse - høring av forslag til utredningsprogram – 

tilleggsutredning til Kystplan Helgeland for Vega kommune 

 

Viser til høring i utsendt e-post den 22.10.2019 og e-post om utsatt frist den 14.11.2019. 

 
Vega kommune har fremmet to akvakulturlokaliteter, Hysværet (1815-A6) og Rørskjæran (1815-A3) i 
sitt planforslag i Kystplan Helgeland (KPH). Kommunen sendte forslag til KPH Vega til tredje gangs 
høring der akvakultur i de store flerbruksområdene er tatt ut og endret arealbruksformål fra FNFFFA 
til FNFF. KPH Vega har da et flerbuksområde uten akvakultur (arealbruksformål med egen 
bestemmelse) innenfor verdensarvområdet og den delen av innsigelsen er nå frafalt fra 
Riksantikvaren og Fylkesmannen. Men kommunen avsetter fortsatt de to rene akvakulturområdene, 
Rørskjæran og Hysvær. Fylkesmannen og Riksantikvaren opprettholder sine innsigelser til fordi det er 
uavklart om oppdrett er forenlig med verdensarvverdiene. Riksantikvaren mener en etablering av 
akvakultur bare kan gjøres etter grundige utredninger der verdensarvverdiene defineres og veies opp 
mot dyptgående kunnskap om hvilke konsekvenser akvakulturanlegg vil ha for verdensarvverdiene. 
 

Vega kommune har i etterkant startet et arbeid med tilleggsutredninger for de to 

akvakulturlokalitetene, med formål «å belyse konsekvensene av de to akvakulturlokalitetene for 

verdensarvområdet med buffersonen og verdensarvverdiene, samt kartlegge kommunale og 

regionale muligheter for en bærekraftig samfunnsutvikling». Forslag til utredningsprogram er nå på 

høring. 
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I 2017 ble det gjennomført en befaring i verdensarvområdet med Det internasjonale rådet for 
kulturminner (ICOMOS) og Verdens naturvernunion (IUCN). Denne resulterte i en rapport og 
anbefaling fra ICOMOS/IUNC om hvilken særlig konsekvensutredning som måtte gjennomføres før 
vurdering om hvilke typer akvakultur som eventuelt kunne tillates innenfor verdensarvområdet. Som 
part i UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv (verdensarvkonvensjonen), er 
Norge folkerettslig forpliktet til å ivareta verdensarvverdiene i Vegaøyan verdensarvområde. Klima- 
og miljødepartementet (KLD) har forsikret om at det ikke vil bli etablert akvakulturanlegg i Vegaøyan 
verdensarvområde før nødvendig kunnskap er hentet inn. 

Forslaget til utredningsprogrammet forsøker å avgrense utredningen til de rene A-områdene 
(framtidig) innenfor verdensarvområdet som Riksantikvaren og Fylkesmannen fortsatt har innsigelse 
til – og som Vega kommunestyre ikke imøtekom ved sluttbehandlingen av KPH. Saken ligger nå hos 
Kommunal og moderniseringsdepartementet til avgjørelse i påvente av at det klargjøres hvilke typer 
havbruk som eventuelt kan tillates innenfor verdensarvområdet uten å komme i konflikt med 
verdiene verdensarven er satt til å verne om, slik UNESCO har bedt om 

FNF Nordland mener det er utilstrekkelig at det kun er disse lokalitetene som er beskrevet i 
planprogrammet for konsekvensutredning som nå er på høring. En slik bit for bit tilnærming har 
allerede ført til oppdrett ved Skogsholmen uten at de forutsetninger er blitt avklart som beskrevet i 
innskrivingsteksten for verdensarvområdet. FNF Nordland mener det nå må foretas en 
konsekvensutredning for hele verdensarvområdet etter de anbefalinger fra ICOMOS/IUNC etter 
inspeksjonen 2017. Dette er også i samsvar med innskrivingsteksten da Verdensarven ble opprettet i 
2004, punkt 2 c:  
”2) Anmoder myndighetene om å utvikle en egen strategisk plan for området som inngår i verdens 
kultur- og naturarv, som et bidrag til kommuneplanen for øyområdet. Planen bør omhandle:  

c) grensen mellom bevaring og bærekraftig utvikling med hensyn til havbruket, ” 
 

Dette arbeidet må gjøres før eventuelle nye arealer til akvakultur kan avsettes. Vega kommune må 

derfor ta akvakulturområdene i Hysvær og Rørskjæran ut av planforslaget for kystsoneplanen i 

påvente av konsekvensutredningen slik den er beskrevet av UNESCO. Konsekvensutredning må også 

vurdere oppdrett i Skogsholmen i forhold til verdiene i verdensarvområdet.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv i Nordland 

 

Ylva Edvardsen     Gisle Sæterhaug 

Styreleder     Koordinator 

 


