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Innspill til kystsoneplan for Nærøysund kommune
Viser til forslag til kystsoneplan som nå er til høring. På kommunens hjemmesider står dette om
kystsoneplanen:
"Er et interkommunalt plansamarbeid mellom Flatanger, Høylandet, Leka, Namsos, Nærøysund,
Osen, Ørlandet og Åfjord kommuner, og omhandler sjøarealene for kommunene.
Kommunene har valgt å fokusere på å sikre arbeidsplasser og vekst, og har derfor vedtatt et
planprogram med formål om "Å sikre bærekraftig verdiskaping og gi mulighet for fortsatt vekst og
utvikling av havbruksnæringa i regionen". Dermed er det viktig at planen er dynamisk og fleksibel
med tanke på fremtidige behov."
Vårt innspill dreier seg spesifikt om sjøområder i nærheten av Lysøya og særskilt Lysøyvika. Her er
det tegnet inn område av satt til "akvakultur (6400)" og omkranset av dette "Kombinerte formål i
sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone (6800)". Vi har i flere omganger ytret motstand
til at det i hele tatt skal forekomme akvakultur/fiskeoppdrett i området og mener at dette nå igjen
ikke blir hensyntatt. Undersøkelser gjort i området etter før/etter utsett viser at området antakeligvis
ikke har bærekraft for oppdrettsaktivitet. Det foreligger også andre faktorer som er aktuelle. Dette er
et kjent område hvor villaks har sin vandrerute som igjen har gitt grunnlaget for det tradisjonelle
kilenotfisket.
Lysøyvika har, antakeligvis siden det har vært bosettning på Lysøya, vært et viktig og lett
tilgjengelig område for fiske både i matauk og i næringsøyemed. Denne lokaliteten, det arealet den
beslaglegger samt påvirkningen på miljøet er i direkte konflikt med annen bruk av området.
Oppsummert mener vi det aldri burde blitt gitt tillatelse til opprettelse av en oppdrettslokalitet her.
Vår motstand mot lokaliteten og aktiviteten i forbindelse til den har flere ganger blitt tilkjennegjort
ovenfor kommunen (Nærøysund og tidl. Vikna) samt fylkeskommunen. Vi ber om at hele området
Lysøyvika medregnet Bal-holmene og omkringliggende område enten blir regulert som "fiske
(6300)" eller "naturområde (6600)" ev. "friluftsområde (6700)".
I sitatet som vi her innleder med skriver kommunen følgende: "har valgt å fokusere på å sikre
arbeidsplasser og vekst, og har derfor vedtatt et planprogram med formål om "Å sikre bærekraftig
verdiskaping og gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen". Er det
slik at havbruksnæringa og dens interesser nå trumfer alle andre hensyn når det gjelder benyttelse
av sjøareal? Det er påfallende at kommunen kun nevner havbruksnæringa i utlysningsteksten. Det er
en stadig økende skepsis og tvil knyttet til havbruksnæringas bærekraft. Gang etter gang ser vi
tilfeller av rømming fra anleggene og lakselus og sykdommer er en kontinuerlig problematikk. En
skal heller ikke glemme de miljømessige konsekvensene det har at man samler flere hundretusen
individer på små areal og den ekstreme konsentrasjon av kloakkutslipp osv. dette medfører.
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