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Høringsuttalelse til kystsoneplan for Namdal og Fosen  

 
Lakseutvalget for Namsenvassdraget ønsker å sende en høringsuttalelse til kystsoneplan for 
Namdal og Fosen.  
 
Lakseutvalget for Namsenvassdraget består av politisk valgte representanter fra alle fire 
kommunene med anadrom laksefisk i Namsenvassdraget, og styreleder i Namsenvassdragets 
elveeierlag. Lakseutvalget for Namsenvassdraget støtter uttalelsen til høringen gitt av 
Namsenvassdragets elveeierlag og Norske Lakseelver.  
 
Hovedinntrykket er at kystsoneplanen som, dersom den godkjennes slik den nå foreligger, ikke 
bidrar til en bedre sameksistens mellom lakseoppdrett og ville bestander av laks og sjøørret. 
Situasjonen kan bli mer krevende, også for distriktets største laksebestander. I forslaget til 
kystsoneplan er de største arealene avsatt til flerbruksområder der akvakultur kan inngå. Det er 
der ikke gjort vurderinger av mulige negative effekter på villaks og sjøørret. Vår uttalelse er 
derfor på et overordnet nivå. 
 

• Interessekonflikter med villaks og sjøørret er mangelfullt beskrevet i forslaget, også for 
areal avsatt bare avsatt til lakseoppdrett.   
 

• Kunnskapsgrunnlaget som er benyttet er generelt mangelfullt og noe er direkte utdatert. 
Her vil vi blant annet trekke fram Miljødirektoratet lakseregister som ikke er oppdatert 
siden 2014, med unntak av fangststatistikken. Lakseutvalget oppfordrer til at best mulig 
og oppdatert kunnskap benyttes. For eksempel kunnskap oppsummert i årlige rapporter 
fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Mattilsynet og Havforskningsinstituttet.  

 

• «Føre-var»- prinsippet er omtalt, men ser ikke ut til å være vektlagt under noen 
omstendigheter i planen. Smolt er spesielt sårbar for lakseluspåslag. Vitenskapelig 
kunnskap om smoltutvandring fra Namsen finnes ikke. Da må sammenlignbare studier 
brukes i tillegg til erfaringsbasert kunnskap. Denne viktige problemstillingen kan ikke 
overses og «føre-var»-prinsippet bør brukes aktivt.  
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• I følge forslaget kan alt sjøareal som ikke er avsatt til annet, åpnes for akvakultur. Vedtas 
forslaget kan ikke kommunen senere avveie ulike interesser opp mot hverandre i slike 
flerbruksområder.   
 

• Etter planveilederen skal slike store sammenhengende flerbruksområder unngås. I sjø og 
vassdrag er det åpent for å planlegge områder for allmenn flerbruk (ferdsel, fiske-, natur- 
og friluftsområder), der mer spesifikk bruk av sjøen eller vassdraget ikke er tatt opp. 
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 og krever at hele området konsekvensutredes, noe som kan tale for å 
sette av mer avgrensede arealer som egne akvakulturområder. 
 

• Etter Vannforskriften så skal ingen vannforekomster forringes og få dårligere økologisk 
tilstand enn de har, og dette må hensyntas. Vannforskriften er hjemlet i 
forurensningsloven, naturmangfoldloven, vannressursloven og plan- og bygningsloven, og 
er gjennomføringen av EUs vanndirektiv i norsk regelverk. En rekke vannforekomster i 
Namdalen har forringet økologisk tilstand nedklasset til moderat pga lakseluspåvirkning 
på sjøørret i sjø. Namsenvasdraget har økologisk tilstand moderat pga negativ påvirkning 
av lakselus på anadrom laksefisk. Det økologiske miljømålet er godt, og det er et 
minimumskrav etter vannforskriften at tilstanden må forbedres om tilstanden er under 
god.  
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