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Høringsuttalelse fra Forum for natur og friluftsliv Agder: Søknad om
tillatelse til havbeite for hummer ved Oksøy i Kristiansand kommune
FNF Agder takker for muligheten til å gi innspill til søknaden Flekkerøy hummer SA, og vi ønsker å
kommentere følgende forhold:
Bestemmelser i kommuneplanen:
På side 79 i Kristiansands politisk vedtatte kommuneplan for perioden 2011-2022 kan vi lese i
retningslinjene at: «Akvakulturnæringen er i konflikt med rekreasjon og båtutfart. Det legges ikke til
rette for å videreutvikle akvakulturnæringen i kommunen.» Til informasjon så defineres havbeite som
akvakultur av Fiskeridirektoratet, og vi mener at kommunen har en plikt til å følge sin egen
overordnede plan. Kommuneplanen ble senest oppdatert av formannskapet i april 2013.
Føringer i havressursloven:
Vi minner om havressurslovens §2: «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg».
Vi mener at det er en selvfølge at allmenheten SKAL ha tilgang til å drive hummerfiske i dette
tradisjonelt viktige og populære området.
En konsesjon vil føre til at utsetter har rett til gjenfangst av alle individer av den gjeldende arten på
arealet, ikke bare de individene som er satt ut, men også de som er naturlig tilhørende der. Dette er
sterkt i konflikt med den rådende oppfatning av hvordan felleskapets havarealer skal forvaltes.
Kommersialisering i verneområder: Vi mener det bør utvises stor tilbakeholdenhet med å starte opp
ekskluderende tiltak som innskrenker allmenhetens bruk – herunder fiske – i vernede
landskapsområder. Feltet hvor det planlegges hummerbeite ligger hovedsakelig i Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde.
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Økologiske og populasjonsgenetiske forhold:
Vi stiller oss skeptiske til at det ikke er belyst hvordan utsetting av et stort antall individer som
antakeligvis er svært like genetisk spres til et område hvor man allerede har en stedegen
hummerbestand. I tillegg ser vi at det legges opp til en høyintensiv fjerning av leppefisk i området.
Hvor godt er følgene av disse inngrepene utredet?
Mangelfull søknad:
Søknaden fra Flekkerøy hummer SA inneholder ikke forpliktelser i forhold til antall andelsbrev som
skal tildeles, noe vi mener er uheldig i et forvaltningsmessig synspunkt. Det blir påpekt i søknaden at
det foreløpig er gitt tilsagn til syv ganger flere personer enn de som bruker området i dag. Vi mener
dette lett vil føre til for høy fiskeintensitet, med fare for overbeskatning.
Høringsfristen er for kort:
Kommunen har lagt ut planene med fire ukers svarfrist. For frivillige organisasjoner og andre med
begrensede personalressurser er dette en altfor kort frist til å få gjort en grundig saksgjennomgang,
og det svekker dermed medvirkningsmulighetene disse gruppene har. Vi oppfordrer kommunen til i
det minste å bruke plan- og bygningslovens korteste frist på seks uker i viktige arealsaker som dette.
Disse punktene er etter vårt syn tungtveiende grunner til at konsesjonssøknaden bør avvises.

Med hilsen

Thor Inge Vollan
Koordinator

Tilsluttede foreninger i Forum for natur og friluftsliv Agder:
- Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder
- Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder
- Naturvernforbundet Vest-Agder
- Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen
- DNT sør
- Aust-Agder turistforening
- 4H Vest-Agder
- 4H Aust-Agder

