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Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen
Vi viser til høringsforslag til kystsoneplan for Namdalen og Fosen som er lagt ut for høring
og offentlig ettersyn i perioden 01.07.2021 t.o.m forlenget frist 26.september.
Havbruksnæringa er stor og stadig viktigere for landet og regionen, og det er et mål fra
styresmaktene at det skal tilrettelegges for vekst i næringen innenfor en ramme av
økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Dette oppnås best med forvaltning av
havbruksnæringa som kjennetegnes av forutsigbar regulering og nødvendig fleksibilitet.
Utkast til kystsoneplan for Namdalen og Fosen som ligger til høring, har kommet frem
gjennom et større arbeid, og er mye i tråd med forventninger fra havbruksnæringen. Det er
meget positivt at kommunene i regionen samhandler om utvikling av gode kystsoneplaner,
for havbruksselskapene i region Midt har selv kommet langt i områdesamarbeid som
inkluderer jobben med å koordinere robuste sonestrukturer som gir fleksibilitet og legger
gode forutsetninger for produksjon av fisk. For å lykkes med et godt områdesamarbeid i
regionen og ei fremtidig levedyktig havbruksnæring som vil bidra til et aktivt næringsliv
og lokal verdiskaping, er vi avhengige av god samhandling med forvaltningen. Vi er glade
for at det følges opp nasjonale føringer for fremtidig vekst i havbruk i planforslaget, ved at
formålet ved planen synes å være å legge godt til rette for ulike arealformål. Vi mener at en
god kystsoneplan i størst mulig grad skal legge til rette for samhandling med
flerbruksområder, og ikke en en-bruks arealplanlegging.
I kystsoneplan for Namdalen og Fosen synes dette ivaretatt gjennom at det i arealkartene er
utstrakt bruk av arealbetegnelsen V. Denne arealbestemmelsen setter i utgangspunktet ikke
begrensinger for noen arealformål, og angir områder der det er mulig å søke om etablering
av akvakultur. Dette synes å gi fleksibilitet i forhold til fremtidige behov. I arealplanene er
det i tillegg til allerede aktive en-bruks areal til akvakulturlokaliteter, avsatt noen mindre
nye arealer til akvakultur, og store arealer til arealformål VFI der akvakultur vil være
ekskludert.
Vi mener at planforslaget er et godt utgangspunkt, men det er behov for noen justeringer
før vi kan tilrå at planen blir vedtatt slik den er forelagt. Vi ønsker å utdype dette nærmere i
punktene under:
•

Merknader angående arealbetegnelsen V:
Ved bruk av arealbetegnelsen V, synes det i plankart for Flatanger, Nærøysund og
Leka, å være noe utydelig hvor areal V gjelder. For plankart Flatanger, er det ikke klart
hvor grensen mellom V og V1 går i nordlige områder. For plankart Nærøysund er det
angitt V for nordlige deler i kartet, og inne i Foldafjorden. Farge i kartet angir
arealbetegnelse V i sørlige og vestlige områder i kartet for Nærøysund, men dette er
ikke angitt klart med bokstavkode. Videre er det i plankart for Leka angitt med
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•

•

fargekode arealbetegnelse V, men det mangler bokstavkode V i kartet. Vi ber om en
tydeliggjøring ved bruk av arealkode V i henhold til overnevnte punkter, slik at det
ikke gis rom for ulike tolkninger og uforutsigbarhet.
Merknader angående en-bruksarealer til akvakultur VA og fortøyning:
Slik vi forstår planutkastet, med både eksisterende og nye akvakulturlokaliteter vil
arealformålet VA markere selve akvakulturanlegget i overflaten, mens fortøyninger er
markert rundt eksisterende lokaliteter i form av en skravert kombinertsone VKA. I
markerte nye VA områder er det ikke angitt områder rundt (VKA), for fortøyning. Det
kreves gode fortøyninger for å forankre dagens akvakulturlokaliteter i henhold til
nødvendig sikkerhet, og for å kunne tilfredsstille krav i NYTEK-forskrift og NS9415,
og nye angitte VA områder inkluderer ikke areal for dette.
Nye og gamle lokaliteter med tilstrekkelig område for fortøyning må angis likt, slik at
en arealplan fremstår klar, og ikke medfører usikkerhet knyttet til saksbehandling av
søknad om nye akvakulturlokaliteter. Videre må områder rundt akvakultur være
tilstrekkelig for fortøyning, og ved tilfeller der fortøyning berører tilgrensende
naboareal som ekskluderer akvakultur (som VFI) bør det etableres en
saksbehandlingsrutine som forenkler og ikke krever dispensasjonssøknad.
Merknader angående en-bruksarealer VFI:
Kystsoneplanen angir store arealer med arealbetegnelse VFI. Dette skal være områder
med kartlagt funksjon for fiske, og det beskrives i KU at områdene er oppdaterte i 2020
av Fiskeridirektoratet. Kystnære fiskeridata er vurdert av fiskeridirektoratet etter
intervju med lokale fiskere, og områder til fiskeri av vesentlig regional og nasjonal
viktighet er tatt inn i plankartet. Vi mener det er viktig å ivareta fiskeriinteressene, og
ikke forringe gytesuksess for ville bestander, men tillater oss likevel å komme med
noen merknader. Erfaringsmessig og fra flere rapporter ser vi at akvakulturlokaliteter
kan etableres i et område uten at dette nødvendigvis medfører at fiskerinæring og andre
viktig næringer ekskluderes. De aller fleste av dagens akvakulturlokaliteter bekrefter
dette. Vi vil oppfordre til en kystsoneplan som åpner opp for en større grad av
sameksistens, der bestemmelsene tilpasses slik at det vil være mulig å søke om
etablering av akvakulturanlegg innenfor VFI-områder. Ved slike konkrete
akvakultursøknader, vil vi henstille Fiskeridirektoratet til å gjennomføre spesifikke
vurderinger av fiskeri i det angitte VFI området, slik at arealbruken i viktige
kystkommuner blir basert på oppdatert kunnskap om aktivt fiske og gyteområder, i
tillegg til tidligere gjennomførte kartlegginger basert på intervjuer.

En fremtidig levedyktig havbruksnæring er avhengig av tilgang på godt areal tilpasset både
optimalisering av dagens akvakulturlokaliteter og fremtidig havbruksteknologi. I
planområdet er det mye areal hvor det ikke er mulig å etablere akvakulturlokaliteter for
produksjon av anadrom fisk, som nasjonale laksefjorder, naturvernområder, forsvarets
øvings og skytefelt, og nåværende og fremtidige marine verneplaner og verneprosesser. Vi
oppfordrer derfor til å hensynta våre generelle merknader for optimalisering av areal der
det er mulig å etablere akvakulturlokaliteter, før kystsoneplanen vedtas.
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