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Oppsummering og vurdering av høringsuttalelser til interkommunal kystsoneplan for Tromsøregionen
Nr Dato Avsender Merknad Vurdering
1. 20.03.15 Fiskeri-

direktoratet,
region Troms

� Det er ikke sannsynliggjort at behovet for nye AK-lokaliteter er så stort som planen legger opp
til (økning på > 65 %) innen et rimelig tidsperspektiv.

� Nye AK-områder bør legges utenfor viktige fiskefelt for aktive redskaper og registrerte gytefelt.
� Innsigelse: AK- 33 og AK- 34. I fiskefelt.
� Innsigelse: AK-14. I gytefelt og vik tig fiskefelt.
� AK-3 til dels i konflikt med fiskefelt. Det bør ikke settes av AK- områder i Vannsundet.
� AK-9 frarådes pga gytefelt og fiskefelt for passive redskaper. Finnes allerede en AK i dette

området.
� AK-19: Fordel at det er stort. Da kan det plasseres slik at det blir minst mulig til hinder for fisket

i området.
� AK-25: Ved etablering må det påses at fortøyninger ikke kommer inn i rekefeltet.
� I bestemmelsene bør kreves avbøtende tiltak ved etablering av AK-anlegg i forhold til

fiskeriaktiviteten i området: Anleggets utforming og plassering (både overflate og anker).
� Kaste- og låssettingsområder må merkes særskilt på plankartet da dette krever mer vern / er

mer ekskluderende.
� Sjøområder (ikke bare land) med fare for ras samt områder med risiko for islegging/ isdrift

burde vært med på plankartet, evt kan begge disse vises på temakart

AK-33 og AK-34 er redusert og
trukket bort fra de viktigste
fiskeområdene, blant annet basert
på info fra Fiskeridirektoratet.
AK-14 er tatt ut av planen.
AK-3 er redusert og flyttet lenger
sør.
AK-9 er tatt ut av planen.
AK-19 er redusert av hensyn til fiske
og ferdsel.
AK-25 er flyttet og kommer ikke i
konflikt med rekefeltet.
Det er tatt inn bestemmelse om at
anleggenes plassering og utforming
må hensynta fiskeriaktiviteten i
området så langt det er mulig.
Kaste- og låssettingsplasser er vist i
kartet som fiskeområder. Kart- og
planforskriften åpner ikke for
ytterligere spesifisering på
kommuneplannivå.
Faresonene for ras (jf NGI sine snø-
og steinskredkart) er lagt inn i
kartet. Områder med risiko for
islegging/isdrift er ikke kartlagt, og
kan ikke legges inn i kartet pga
datamangel.

2. 03.03.15 Fylkesmannen
i Troms (FM)

� Innsigelse: Næringsbebyggelse og havn H-14 på Storsteinsnes. I konflikt med
Sørkjosleira naturreservat i Ramsarområde (internasjonalt vern). Svært viktige naturtyper
knyttet til både reservatet og strandområdene utenfor. Utbygging vil berøre regionalt og
nasjonalt viktige naturverdier. Hensynssone Rp mangler påskrift (H910) i området. FM kan
imidlertid ikke finne at det finnes vedtatt reg.plan der.

� AK- 12, AK -13, AK- 17, AK 19 og H740_1 utenfor Gåsvær. Innsigelse til AK- 12, AK -13 og
AK- 17. Urørt område med viktig naturmangfold, særegent kystlandskap, brukt av båter og
kajakker. Landskap med stedvis stor verdi- unikt nasjonalt. Registrerte "Inngrepsfrie
naturområder" vil forsvinne. Landskap og friluftsopplevelse vil bli vesentlig endret. Samlet
belastning for lite vektlagt.

� Innsigelse: AK- 27 og AK-32. Viser til "føre-var prinsippet" i nml § 9. Det kan ikke utelukkes
at utslipp fra oppdrett kan føre til ubotelig skade på Balsfjordsilda og annet biologisk mangfold.

� H-17: Bør reduseres i omfang østover og det bør settes krav om reguleringsplan for området.

H-14 er tatt ut av planen.
AK-12, AK-13 og AK-17 er det
ønskelig å beholde. Det er tidligere
gitt dispensasjon i AK-17,
Fylkesmannen klaget ikke på dette
vedtaket. Det er bedt om mekling på
AK-12 og AK-13.
AK-32 er tatt ut av planen, AK-27 er
det ønskelig å beholde og det vil bli
bedt om mekling på denne.
H17- Tyttebærvika, reguleringsplan
for området er startet opp. Det er
lagt opp til uttak av masser på land i
tilknytning til H-17, innfallsporten må
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Området er preget av steinbruddet, men er en innfallsport til landskapsvernområdet (sti).
Strandområder verdifulle i slike områder. Hvorfor det er behov for utvidelse av havneområdet i
begge retninger bør komme frem av plandokumentene.

� SH-5 Vatnan: Stort areal. Det bør settes krav om reguleringsplan av hensyn til allmenne
interesser.

� DEP – 11 Løksfjord: I retningslinjene bør tas inn at ved søknad om dumping bør konsekvenser
for naturtypen "fjorder med naturlig lavt oksygennivå" vurderes.

� Havn: Det må angis konkrete bestemmelser om utbyggingsvolum for mindre tiltak som ikke
krever plan. Det vises til pbl § 11-10 1.ledd, pkt 1

� Småbåthavn: Innsigelse til antallet båtplasser for mindre tiltak som ikke krever plan.
Mener 15 plasser kan gi store inngrep og muligheter for forurensning.

� Fremmer innsigelse til manglende KU for flere fremtidige småbåthavner (b.la SH-6, SH9,
S13)

� H-910: Her må alle kommunene gå gjennom og vurdere om reguleringsplanene er i samsvar
med nasjonale og regionale interesser (jf pbl § 11-8).

� Samfunnssikkerhet: der hvor det åpnes for mindre tiltak uten reguleringsplan må også
grunnforhold vurderes.

� Det bør tas med i retningslinjene at mudring/ utfylling krever søknad og tillatelse fra FM og at
det da må undersøkes om sjøbunnen er forurenset.

sikres i reguleringsplanen.
SH-5-Vatnan, har fått plankrav.
Dep-11, retningslinjene er endret i
henhold til FMs merknad.
Bestemmelser om hva som et tillatt i
havner uten reguleringsplan står i
bestemmelsene. Det er vanskelig å
gjøre dette mer konkret.
Bestemmelsene om plankrav i
småbåthavner er endret. Områdene
rundt eksisterende småbåthavner er
redusert slik at det ikke er
nødvendig med KU. Innsigelsene til
småbåthavnene er trukket.
Krav om grunnundersøkelser blir
tatt inn i bestemmelsene.
Retningslinjene for deponi blir
supplert med at det ved søknad om
tillatelse må undersøkes om
sjøbunnen er forurenset.

3. 18.02.15 Forsvaret
(FOH)

� Det er ønskelig at all form for nærings- og befolkningsetablering foregår i god avstand fra
Forsvarets skyte- og øvingsfelt. FOH opprettholder tidligere standpunkt om ubeskåret
opprettholdelse av eksisterende skyte- og øvingsfelt i berørte kystsoneplan. På grunn av nye
fartøyer og våpensystemer i marinen økes behovet for bruk av skytefelt i Nord.

Se Forsvarsbygg.

4. 04.03.15 Forsvarsbygg � Forsvaret skal gjennomgå øvingsfeltstrukturen i havområdene med tanke på behov og evt.
justeringer. Arbeidet er enda ikke fullført, og de må derfor innta en restriktiv holdning da
nordområdene er et viktig satsingsområde for Forsvaret.

� Innsigelse: Øvingsfelt N 19 Grøtsundet må markeres på plankartet i henhold til gitte
koordinater i NOU 2004:27 («Forsvarets skyte- og øvingsfelt»).

� Innsigelse: AK-2 og AK-25 må tas ut av planforslaget.

Øvingsfeltet i Grøtsundet er tatt inn i
plankartet.
Innsigelsene til AK-2 og AK-25 er
frafalt. AK-25 har fått ny lokalisering
lenger sørøst, med bestemmelse
om at anlegg på tåle påvirkningen
av fartøy med høy fart.

5. 04.03.15 Kystverket
Troms og
Finnmark

Om planbeskrivelsen
� 1.3.1 – Havne og farvannsloven (s. 8) Som for akvakulturloven bør det nevnes at loven er

direkte koblet til pbl. Forslag til ny tekst medfølger.
� 5.2 – Overordnet struktur for akvakultur (s. 14-15) Opplysningene i siste setning er

ufullstendig/ villedende. Akvakultur kan også etableres i områder som ikke er satt av til
akvakultur, men da kreves det dispensasjon fra plan. Forslag til ny tekst medfølger.

� 5.4 – Havneinfrastruktur (s. 16-17) Etter hfl § 46 kan departementet vedta havner som «utpekt
havn» hvor Staten gjennom enkeltvedtak eller forskrift kan fastsette nærmere krav til
organisering, samarbeid mv. Stamnetthavn er ikke hjemlet i hfl, men et begrep som benyttes i
NTP. Mer info om stamnetthavner medfølger

� Samferdselsdepartementet har i vedtak av 12.02.15 opphevet Tromsø havn KF (og alle andre
havner med status som utpekt havn) sin status som utpekt havn etter hfl § 46.

De fleste forslagene fra Kystverket
er tatt inn i planbeskrivelse og
bestemmelser.

Plankrav for utfyllinger gjelder ikke
mindre utfyllinger, jf bestemmelsene
3.1 og 4.11. Plankravet i
bestemmelsen 3.2. er
gjennomdrøftet i planarbeidet og er
ikke endret etter høring.

Foreslåtte tilføyelser om
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Om bestemmelser og retningslinjer:
� Det må tilføyes at før tillatelse kan gis må alle tiltak vurderes mot framkommelighet og

sikkerhet på sjøen og om tiltaket krever tillatelse etter hfl.
� Det må tilføyes at det ikke er tillatt å etablere tiltak som skjermer for lys fra lykter og fyr eller

hindrer fri sikt til andre navigasjonsinstallasjoner.
� 3.1 Utdyping må tilføyes blant tiltak som kan gjennomføres uten reguleringsplan da slike tiltak

har lite komplekse virkninger. Forholdet til ulike interesser avklares gjennom høring ved
søknad.

� 4.10 er ikke hensiktsmessig som bestemmelse, foreslås flyttet til retn. linjer da verken ferdsel,
fiske eller friluftsliv er regulert av pbl.

� 4.11 Utdypinger i farled må tillates uten reguleringsplan
- 4.16 Anlegg må ikke plasseres slik at det hindrer signal fra navigasjonsinstallasjoner (og ikke

bare grønne og røde signaler fra lykter).
- Akvakultur: forslag til tilføyelse i retningslinjene om forholdet til akvakulturloven og hfl.

Om plankartet:
� AK-1, 3, 11, 12,13,14,15,17,19 og 25 er influert av navigasjonsinstallasjoner på en slik måte at

hensiktsmessig plassering og utforming for å ivareta sikkerhet og framkommelighet kan bli
utfordrende.

� Innsigelse: AK-3, 19, 25, 33 og 34: Berører areal til fiske med aktive redskaper. Fortøyninger
kan hindre fisket.

� Innsigelse: NFFF-område i Torsvåg fiskerihavn. NFFF-område vil være til hinder for
næringsvirksomhet og etablering av tiltak nødvendige for sjørettet næringsvirksomhet (som
kaier, fyllinger utdypinger mv). Området må få formål Havn.

� Innsigelse: NFFF-område i Kristoffervalen fiskerihavn . NFFF-område vil være til hinder for
generell næringsvirksomhet og etablering av tiltak som er nødvendige for sjørettet
næringsvirksomhet (kaier, fyllinger utdypinger mv). Området må få formål Havn.

� Området øst for havn i Vannavalen må få formål havn og ikke NFFF. Dette er naturlig
forlengelse av havnen. I 2017 planlegges farled for innseiling av større fartøy og det må antas
større aktivitet i området. foreslått.

� Ønsker Farled 500 m på hver side av farledsstreken i området fra Kvalsundet til
Vengsøyfjorden mellom Musvær og Gåsvær og videre gjennom Store Vågsøysundet. Kart
medfølger.

� Dep-5 tas inn i plan. KU har gitt ulik vurdering på samme problemstilling vedrørende
låssettingsområder (Jf. Dep-2 og Dep-5). Det må konkluderes med at deponering av masser
ikke er i konflikt med låssetting, men at dumping ikke bør skje i låssettingsperioder.

� Ber om at det blir avsatt område for deponi av rene masser utenfor Torsvåg i Karlsøy
kommune og Vengsøy, Tromvik og Oldervik i Tromsø kommune Områdene har liten
konsekvens for alle tema. Under 30 m dyb vil det ikke være negativ for stortare.

� Innsigelse: Bestemmelsesområde for tidekraftverk i Rystraumen må tas ut.
Tidevannskraftverk vil forverre navigasjonen der hovedleden er trang og har sterkest strøm.

saksbehandlingen knyttet til
akvakultur vurderes som
overflødige.

Ang. navigasjonsinstallasjoner:
AK-3, 10, 11, 19 og 25 har fått
endret avgrensning. AK-14 er tatt ut
av planen. Plassering og utforming
av anlegg må vurderes konkret i
hver enkelt sak ved søknad om
tillatelse etter havne- og
farvannsloven.

AK-3, 19, 25, 33 og 34 har blitt
redusert og flyttet. Innsigelsene er
frafalt.

Hele området innenfor moloen i
Torsvåg er endret til havn,
innsigelsen er trukket.
Området innerst i Kristoffervalen er
ikke egnet til havn og har funksjon
som friluftsområde, området er ikke
endret, innsigelsen er trukket.

Det er ikke ønskelig å utvide
havneområdet i Vannavalen i denne
omgang.
Farled er lagt som formål fra
Kvaløysundet til Vengsøyfjorden slik
Kystverket foreslår.

Det er ikke tatt inn flere
deponiområder, da planen ikke skal
på ny høring. Behovet for deponier
må vurderes på nytt i neste
rullering.
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Tidevannskraftverket har ikke tillatelse etter hfl. Bestemmelsesområde for
bølgekraftverk er tatt ut, innsigelsen
er trukket.

6. 04.03.15 Midt-Troms
Museum

� Mener generelt effektene av åpne oppdrettsanlegg på marin fauna og – økosystemer er for
dårlig belyst i KU og ROS, spes langtidsvirkninger. Føre- var- prinsippet i nmfl synes heller
ikke alltid å være fulgt.

� Akvakultur bør nevnes som forurensingsfaktor i ROS.
� Stor svakhet at det ikke er referanser/ referanseliste for en del av påstandene som fremsettes i

KU og ROS.
� Reagerer på kun bruk av NATURBASE som datagrunnlag for funn av viktige arter.

Balsfjordsilda, gyteområdet til Balsfjordsilda og loddestammen i Balsfjorden mangler.
� Mangel at trekk- og sjøfuglers bruk av fjorden, inkludert de berørte områdene, knapt er nevnt.
� Dersom H-14 og H-15 skal utvides/ tas i bruk, er det svært viktig med omfattende KU og ROS

da disse ligger nær svært viktige, verneverdige naturområder.
� AK-27 og AK 32: Skeptisk til disse anleggene. Innspill fra museet til disp.søknader for disse

gjelder fortsatt. KU og ROS: Det har vært AK-anlegg i Balsfjorden før, torsk og blåskjell. Det er
all grunn til å tro at AK-anlegg vil ha negativ effekt på gyteadferden, både basert på lokal
erfaring og eksperimentelle forsøk. Det lagt for liten vekt på dette og føre-var-prinsippet i nmfl.
I en terskelfjord blir det for enkelt og risikabelt å anta at forurensingsfaktorene kun vil gjøre seg
gjeldende i umiddelbar nærhet av anleggene. KU ser ikke ut til å ha vurdert muligheten av
langtidsvirkninger av åpne anlegg over tid på lengre avstander. I tillegg har åpne anlegg
problem knyttet til lakselussmitte, kitinhemmende medikamenters påvirkning på
skalldyrfaunaen og rømninger.

� Anbefaler at KU og ROS for alle akvakulturstedene gjøres på nytt med et lengre tidsperspektiv
samt en vurdering av hvorvidt lukkede anlegg vil være bedre løsning, økologisk og økonomisk.

Kjent kunnskap om effektene av
oppdrett er lagt til grunn i KU og
ROS. Der kunnskapen er mangelfull
er føre-var prinsippet lagt til grunn.
Forurensning er vurdert i KU.
Referanser som er brukt i KU er
oppgitt på s 5 i KU.
Balsfjordsilda og loddestammen i
Balsfjord er nå tatt inn i
vurderingene i planen.
Sjøfuglers bruk av sjøområdene er
tatt med i vurderingen der det finnes
data om dette
(artsfunksjonsområder i naturbase).
Det vises til bestemmelsene nr 1.9
og 3.2 for krav om utredninger
knyttet til H-15.
Det er ønskelig å beholde AK-27 i
planen, AK-32 er tatt ut.
Lukkede anlegg er ikke vurdert i
planen, men kan bli aktuelt dersom
det foreligger konkrete forslag ved
rullering av kystsoneplanen.

7. 03.03.15 Norges
vassdrags-
og energi-
direktorat
(NVE)

� Usikre grunnforhold er ikke vurdert i planen. Store deler av kystsonen har marine avsetninger
hvor bygge/ -anleggstiltak kan gi kvikkleireskred.

� Innsigelse: Krever bestemmelse med krav om vurdering av kvikkleirefare både ved
reguleringsplaner og behandling av enkeltsaker . Brevet har forslag til formulering.

Bestemmelse som foreslått av NVE
er tatt inn i planen. Innsigelsen er
trukket.

8. 20.03.15 Sametinget � Samiske interesser som kulturminner og tradisjonelle fiskeriinteresser er ikke tilstrekkelig sikret
og ivaretatt, særlig med tanke på AK- anlegg.

� Stor svakhet at lokale fiskeinteresser ikke er hørt i større grad, møter foregikk når de fleste
fiskerne var på havet.

� Ønsker at man i KU presiserer at KU for samiske kulturminner kun gjelder registrerte
kulturminner

� Ønsker at Automatisk freda kulturminner vises som hensynssone d.
� AK 1: Positive under forutsetning av at området disponeres som planlagt for levendelagring av

fisk.
� AK 2: Negative. Nær samiske kulturminner og gyteomr. for torsk. Ønsker heller ikke å åpne for

andre arter for oppdrett her som det antydes i planforslaget.

Det blir vist til
medvirkningsprosessen med egne
møter med fiskerne.
Presisering om kulturminner er tatt
inn i KU kap.5 under Samisk natur-
og kulturgrunnlag. Automatisk
fredete kulturminner er vist med
hensynssone i planområdet (sjø).

AK-9 er tatt ut av planen. AK-11 er
noe redusert.
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� AK3: Innsigelse. Viktig område for tradisjonelt fiske med passive redskap /juksa. Registret
automatisk freda samiske kulturminner/-miljø nært planlagt anlegg.

� AK 4: Negative. Viktig fiskeområde for tradisjonelt fiske med passive redskap. Nært samiske
kulturminner.

� AK 5: Negative. Viktig fiskeområde for tradisjonelt fiske med passive redskaper (uer og sei).
� AK 6: Negative. Nærhet til gyteområder. Viktig fiskeområde for tradisjonelt fiske/passive

redskaper.
� AK 7: Negative. Tradisjonelt fiskeområde for passive redskap, nær samiske kulturminner.
� AK 8: Negative. Tradisjonelt fiskeområde for passive redskaper, nært samisk kulturminne.
� AK 9: Negative. Tradisjonelt fiskeområde for passive redskaper, gyteområde.
� AK10: Innsigelse. Viktig tradisjonelt fiske-område line og garn, gyte- og oppvekstomr. for

hyse og sei.
� AK 11: Negative. Tradisjonelt fiskeområde, passive redskap.
� AK 12: Positive under forutsetning av at lokal, tradisjonell fiskeriaktivitet hensyntas ved

etablering og drift.
� AK13: Positive under forutsetning av at fangstområde for torsk, hyse og kveite hensyntas ved

etablering og drift
� AK14: Innsigelse. Viktig område for tradisjonelt garnfiske, nærhet til gyteområde for torsk.
� AK 15: Positive under forutsetning av at lokalt, tradisjonelt fiskeriaktivitet samt nærliggende

gyteområde for torsk hensyntas.
� AK 16: Negative. Tradisjonelt fiskeområde for passive redskap.
� AK17: Positive under forutsetninga av at tradisjonelt fiske/utmarksbruk hensyntas ved

opprettelse/drift.
� AK 18: Negative. Tradisjonelt fiskeområde for passive redskap.
� AK19: Positive under forutsetning av at tradisjonelt fiske hensyntas ved opprettelse/drift.
� AK 20: Negative. I fiskeområde for passive redskap/tradisjonelt fiske. Nær gyteområde for

torsk.
� AK 21: Negative. I fiskeområde for passive redskap/ tradisjonelt fiske, delvis i gyteområde for

torsk.
� AK 22: Negative. I fiskeområde for passive redskap/tradisjonelt fiske, nær gyteområde for

torsk.
� AK23: Innsigelse: Viktig tradisjonelt fiskeområde for passive redskaper/garnfiske.
� AK 24: Negative. Fiskeområde for passive redskap, nær gyteområder.
� AK 25: Innsigel se. Tradisjonelt fiskeområde for passive redskaper, nær gyteområder.
� AK 26: Negative. Nær tradisjonelle fiskeområder for passive redskap og gyteområde for torsk.

Nær samiske kulturminner.
� AK 27: Innsigelse. Tradisjonelt laksesett i nærheten v. Hestnes. Regionalt gyteområde for

torsk i Balsfjorden.
� AK 28: Negative. Nær fiskeområder for passive redskap, nær gyteområder for torsk.
� AK 29: Negative. Nær samiske kulturminner, nær fiske med passive redskap.
� AK 30: Negative. Nær tradisjonelt fiske for passive redskap.
� AK 31: Negative. Nær mulige samiske kulturminner. Tradisjonelt fjordfiske i

AK-14 og AK-32 er tatt ut av planen.
AK-3, 10, 23, 25 og 33 er
redusert/flyttet. Innsigelsene til
ovennevnte områder er trukket.

Det er ønskelig å beholde AK-27 i
planen og det bes om mekling på
denne.

Øvrige områder som Sametinget er
negative til er ikke med i
kystsoneplanen. Dette er innspill
som ble vurdert i
konsekvensutredningen og ikke tatt
inn i planen.
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området/Balsfjorden, nær gyteområder for torsk.
� AK 32: Innsigelse: Nær gyteområde for torsk, ved gyteområde for uer og sild.
� AK 33: Innsigelse: Viktig tradisjonelt fiskeriområde for passive redskap.
� AK34: Negative. Fiskekområde for passive redskap. Nær samiske kulturminne.

9. 04.03.15 Troms fylkes-
kommune

Generelt:
� Ikke samsvar mellom planbeskrivelse og plankart når det gjelder plangrense i sjø.
� Negativt at en ikke har egne temakart i tillegg til hovedkartet. Vanskelig å etterprøve

hensyntaking til ulike interesser.
� Savner en beskrivelse av AK- næringas samfunnsmessige betydning for sysselsetting og

verdiskapning i dag og hvilke forventninger og framtidige konsekvenser man ser for seg at
planforslaget kan få. Viser til dokumenter med kunnskap om dette.

� Om kort tid vil alle AK-områdene i planen være tatt i bruk. Forslaget har begrenset dekning av
utvikling ut over neste planperiode. Ingen innsigelse til planforslaget slik det foreligger, men
en vesentlig reduksjon av AK-områdene anses uheldig.

� Anbefaler M98-2013 for verdisetting av friluftsliv.
� Det står at foreslått arealbruk i noen tilfeller kan ha lokalt negativ påvirkning på områders

attraktivitet for friluftsliv, men samlet sett er konsekvensen ubetydelig. Dette bør modifiseres,
da flere AK-lokaliteter er tydelig konfliktfulle. Vi stiller spm om kunnskaps-grunnlaget er godt
nok, eller om vektingen av friluftsliv er for lav.

Bestemmelser og retningslinjer:
� H570: ber om at retningslinjen suppleres med «Nye tiltak bør ikke tillates innenfor

hensynssonen».
� Best. 1.8 ber om at avstanden økes fra 50 til 200 m.

Plankart:
� AK-12: Landskap og friluftsliv påvirkes negativt. Ligger tett på korallsandstrendene på

Sandøya. Er plassert midt i sundet og vil påvirke ferdselen. Arealet bør reduseres for å unngå
overlapp med FR-1 og få større avstand til øyene i øst.

� AK-13: Konsekvens for friluftsliv og landskap er vurdert for lavt.
� AK-25: Konsekvenser synes undervurdert. Store landskaps- og friluftsverdier. Synlig fra

landområdene-noe som gir redusert naturopplevelse. Er plassert midt i leia til ferga mellom
Brensholmen og Botnhamn.

� Både for friluftsliv og øvrige interesser er det uheldig for helheten i planen at de viktige
kystområdene Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen i Tromsø kommune ikke tas med i denne
kystsoneplanen.

� Gåsvær: Beklagelig at avgjørelsen overlates til sektorlovverket og akvakulturmyndigheten. En
slik areal-/interesseavveining og prioritering burde inngå i den helhetlige planprosessen.
Arealet behøver ikke å bli brukt til AK. Behovet kan dekkes andre steder.

� AK9, AK11 og AK34: Finner det uheldig at disse fremmes så sent i prosessen. Stiller spm. om
dette er tilstrekkelig forankret og har hatt god nok medvirkning
AK34 og AK11 anmodes tatt ut. A9 bør vurderes tatt ut. Dette er i tråd med vurderinger gjort i

Planområdet omfatter areal i sjø.
Digital innsynsløsning bidrar til at
kartet er lettere å lese.
Det er tatt inn noe mer tekst om
sysselsetting og verdiskapning i
akvakulturnæringen i
planbeskrivelsen kap.5.2.
Noen AK-områder er tatt ut for å
imøtekomme innsigelser, dette
gjelder AK-9,AK-14 og AK-32.
Planforslaget innebærer likevel en
kraftig økning i
produksjonspotensial for akvakultur.
Ytterligere økning må vurderes i
neste rullering.
Vurderingen av friluftsliv er basert
på kjent kunnskap og innsamlet
lokalkunnskap i planarbeidet.
Retningslinjene for H570 suppleres
som foreslått. Bestemmelsen 1.8,
2.setning endres til: Ved tiltak
nærmere automatisk fredete
kulturminner enn 200 m skal saken
legges frem for
kulturminnemyndighetene.

Det er ønskelig å beholde AK-12 og
AK-13 som de er i planen.
AK-25 er flyttet lenger sør av
hensyn til forsvarets skytefelt og
fiskeri. Ny plassering gir også
mindre konflikt med leia og kommer
lenger bort fra Brensholmen.

AK-9 er tatt ut av planen. AK-34 er
redusert og flyttet av hensyn til
næringsfiske. AK-11 er noe
redusert.
AK-32 i Balsfjorden er tatt ut. Det er
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KU.
� AK i Balsfjorden: To lokaliteter er foreslått med bakgrunn i sterke samfunnsinteresser, uten at

det er nærmere beskrevet hva disse består av.
� Anmoder om at bruk av tidsbegrensede konsesjoner og krav om miljøovervåkning, som

nevnes i KU’en, gjenspeiles i bestemmelser/ retningslinjer.

ønskelig å beholde AK-27.

10. 04.03.15 Den norske
kirke - Tromsø
kirkelige
fellesråd

AK16 Gåsvær: Tilrås ikke:
� Konsekvens burde være "Svært negativ".
� Gravplasser i bruk, og nærområdene deres, forventes behandlet med hensynsfullhet og

respekt for de gravlagte og deres nære.
� Foruroligende at AK-anleggene vil gi noe støy og ha permanent lysforurensning av verdifullt

kulturmiljø.
� En får permanent visuell forurensning av kulturlandskapet.
� Slike unike steder må tas vare på. Det må unngås store tekniske inngrep i nærområdet.

Det ble ikke gitt konsesjon for
akvakultur i AK-16 og området er
dermed ikke satt av til akvakultur i
planen.

11. 02.03.15 Havforsknings-
instituttet

� Mer kunnskap om utvikling og verifisering av bærekraftsindikatorer for marin oppdrett av laks
og regnbueørret, vil kunne lede til en systematisk oppdeling av kysten i produksjonsområder
og utsettingssoner, hvor produksjonen begrenses av områdenes tåleevne eller bærekapasitet.

� Bør være forsiktig med nye AK-anlegg i områder hvor det ikke har vært oppdrett tidligere eller
nær utløp av fjorder med viktige lakseførende vassdrag.

� Bør unngå dumping i gytesesongen nær gyteområder.
� Bør unngå AK-anlegg nær viktige gyteområder for fisk ut fra "føre var" perspektiv.
� Ber kommunene vurdere potensialet sjøområdet har for gjennomføring av konkrete

bevaringstiltak for arter og økosystem som er under press. Anbefaler adaptiv
forvaltningsmodell.

Det vises til Meld.St. 16 (2014-
2015) ang.bærekraftsindikatorer og
produksjonssoner. Dette er utenfor
kommunenes mandat i en
kommuneplan.
AK- områder ligger i stor grad i god
avstand til utløpet av fjorder med
lakseførende vassdrag.
Dep 14 Skagøysundet ligger i
utkanten av et gyteområde, det er
tatt inn retningslinje om at dumping
bør unngås i gytesesongen.
Det er ikke foreslått AK-områder
nær regionalt eller nasjonalt viktig
gytefelt.
Kommunene oppfordres til å
vurdere bevaringstiltak, men
konkrete forslag har ikke kommet
inn til planarbeidet.

12. 17.03.15 Lenvik
kommune (LK)

Er opptatt av at det skal kunne skje matproduksjon i Malangen, som er svært godt egnet for AK.
Reagerer på at 4 foreslåtte AK-lokaliteter på Troms-siden ikke er tatt inn pga:
� Forsvarets øvingsfelt: LK mener feltene stammer fra "den kalde krigen" da det var

virksomhet i fortene i nærheten. Mange kommuner i Troms har tatt initiativ overfor
Fiskeriministeren for å få Forsvaret til å tilpasse øvingsområdene sine til AK-områdene slik
at de ikke hindrer vekst i viktig næring i nord.

� Neg. påvirkning på villaks i Målselva: Sak om nasjonale laksefjorder endte med
Stortingsvedtak om at sonen laksefjorden var absolutt. En utvidelse av sonen, som her, er
mot vedtaket og kan ikke brukes som begrunnelse. AK-områder på Tromsøsiden av
Malangen vil ikke ha større negativ effekt på sykdommer og lus enn de på Lenvik-siden.
Spredt etablering er best mht dette. Driftskonsepter/ myndighetskrav skal også hindre/

Kommunene er i dialog med
Forsvarsbygg ang. øvingsfeltene,
inntil videre er Forsvarsbygg tydelig
på at øvingsfeltet ikke blir endret/tatt
bort.
Kommunene har ikke myndighet til
å endre sonen for nasjonal
laksefjord. Planen er utarbeidet etter
plan- og bygningsloven.
Begrunnelsen for at det ikke er tatt
med flere akvakulturområder i
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begrense dette. Malangen ligger i
helhetsvurderingen av hele
planområdet, samt resultatet av KU.

13. 11.02.15 Kystplan Midt-
og Sør- Troms

Tegnforklaring stemmer trolig ikke mht båndleggingsone. H720 skal være H710, H730 skal
være H720 etc..

Dette er rettet opp i kartet.

14. 06.02.15
og
19.03.15

Statens
vegvesen

� Har uttalt seg i brev datert 31.01.14 angående behov for avkjørsler.
� Et forprosjekt for skredsikring i Grøtfjord på Kvaløya med bru fra Karigamneset til Indre

Storsandnes kan kollidere med FR6 i kystplanen. Kart foreligger.
� For AK-9, AK-10, AK-15, AK-27 og AK-32: Nærmeste vei er i bruksklasse Bk T8 - vær

oppmerksom på vektbegrensninger.

Forholdet til skredsikring i Grøtfjord
vil bli avklart i senere planfaser.
Vektklasser på veg er premiss for
etablering av nye
akvakulturområder.

15. 20.03.15 Havbruks-
stasjonen i
Tromsø

Havbruksstasjonen i Tromsø AS er en forskningsstasjon for studier av marinfisk, ferskvannsfisk,
skalldyr, skjell og andre akvatiske organismer. Havbruksstasjonen eies og brukes av UiT Norges
arktiske universitet og Nofima AS. Gjør oppmerksom på at et landbasert anlegg ved Kraknes
mangler i plankartet.
AK-14 ligger 2 km fra Havbruksstasjonens landbaserte forskningsstasjon og
fiskehelselaboratorium i Indre Kårvik. Selv om forskningsstasjonen er landbasert er vanninntaket
rett ut i sjøen og vil ligge for nært et evt akvakulturanlegg ved Storhamna.

Akvakulturlokaliteten på Kraknes
ligger på land og er derfor ikke med
i kystsoneplanen da planen bare
omfatter sjøareal, det vises til
kommuneplanens arealdel for
Tromsø.
AK-14 er tatt ut av planen.

16. 04.03.15 Nor SeaFood
AS

AK31: Bør reguleres til AK:
� Uforståelige konklusjoner mht naturmiljø for AK31 da det i KUen er foreslått to andre lokaliteter

i Balsfjorden (AK27 og AK32)
� Ufullstendig/ uriktig vitenskapelig grunnlag for KU. Foreligger rapporter fra

Havforskningsinstituttet som sier at haneskjellbestanden i Balsfjorden er robust og at dette
ikke er en sjelden art. Ved AK31 er forholdene oppgitt å være ugunstige (ikke være ideelle) for
haneskjell.

� AK31 utgjør en liten del av haneskjellforekomstenes areal i Balsfjorden (1,6 %). En naturtype
kan ha tilstandsklasse "svært god" selv om inntil 5 % påvirkes

� Foreligger ikke dokumentasjon/ erfaring som indikerer at føre-var-prinsippet skal komme til
anvendelse (Jf. "Vesentlig skade" eller "alvorlig eller irreversibel skade").

� KU er ensidig. Vektlegger kun negative konsekvenser av tiltaket. Fremhever at V712 legger
opp til helhetlig samfunnsøkonomisk analyse og at KU-forskriften sier at en også skal vurdere
effekter av at et tiltak ikke realiseres.

� Ønsker å understreke at oppdrett i AK31 vil gi 8-10 arb. plasser direkte. Øvrig ringvirkning gir
ca.40 arb.plasser. Bidrar til samfunnsnytte og verdiskapning.

� Nor Seafood har grønne konsesjoner som er aktuelle å bruke på lokaliteten
� AK31 er spesielt godt egnet for oppdrett:

� meget god vannutskiftning i hele vann-søylen,
� god avstand til andre lokaliteter gjør at en kan unngå spredning av lakselus.
� Søkte om oppdrettsanlegg på AK31 i 2011 og Tromsø kommune har vært positive. Forstår

derfor ikke hvorfor lokaliteten ikke er foreslått regulert til akvakultur. Venter på disp. sak. At
utslippstillatelse er avslått mener de er bygd på uriktig faktisk grunnlag og de vil forfølge
dette rettslig.

Begrunnelsen for at AK-31 er
behandlet annerledes enn AK-27 og
AK-32 i planen er blant annet at AK-
31 ligger i et område med store
naturverdier. Dette er dokumentert i
naturbase og artsdatabanken og i
kartlegging utført av
Havforskningsinstituttet og
AkvaplanNIVA.

Miljødirektoratet har avgjort endelig
(etter klagebehandling), at det ikke
blir gitt utslippstillatelse for oppdrett
ved Andersdalen.
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17. 04.03.15 Nærings-
foreningen i
Tromsø-
regionen

� Planbeskrivelsen: Konfliktbildet er overdramatisert. Ordlyden må justeres for at
Kystsoneplanen skal bli konstruktiv.

� Tilpasningen av håndbok V712 har gitt en ubalansert KU da det mangler redegjørelse av
positive ringvirkninger ved havbruk. Bl.a. at vi lever i en ressursregion som har store fortrinn
innen havbruk og at Norges ekspansjonsmuligheter ligger i nord, hvor det er gode lokaliteter,
ledige konsesjoner, mindre sykdom og sterke kunnskapsmiljø.

� Havbruksnæringen trenger tilgang på gode og fremtidsrettede lokaliteter. Næringen har stort
vekstpotensial (fra 100 milliarder i 2010 til 500 milliarder i 2050) og gir lokale ringvirkninger.
Næringen er spesielt viktig for distriktskommunene.

� Positive sider må også med i KU. Et eksempel er at det antas næringen har negativ effekt på
friluftsliv uten å ta høyde for eksempler på eksisterende samarbeid mellom oppdrettsselskap
og kajakklubber (ifb med nødsituasjoner o.l).

� Hvor stor miljøpåvirkning samfunnet skal tåle er et politisk spørsmål, derfor må politikerne
kunne vurdere den totale samfunnsøkonomiske nytteverdien. Da må de faglige vurderingene
drøfte hva som taler for og hva som taler mot etablering.

� Forslaget innebærer ikke ekspansjon i areal. Kun 3-5 er fremtidige lokaliteter. Planen gir ikke
nevneverdig vekstpotensiale, vil kun dekke opp dagens behov. Mener dette kan være et
brudd med statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging hvor
hensikten er samordning i planleggings-arbeidet. Kystsoneplanen vanskeliggjør nasjonalt mål
om årlig vekst på 4 % på landsbasis (hvorav hoveddelen av veksten skal foregå i Nord-Norge,
dvs at veksten her må være større enn 4 %).

� Viktig at AK-13, AK-17 og AK-25 vedtas.
� AK-28 og AK-29: Ønskes tatt inn i planen slik at en kan nå vekstmålet på 4 %. Dersom den

nasjonale laksefjorden Malangen brukes som argument for å fraråde AK-områder utenfor
laksefjord-området, mener de dette kan utfordre og svekke statusen/ legitimiteten som
nasjonal laksefjord. Avsatt grense for laksefjorden er vurdert å tilstrekkelig ivareta den ville
laksestammen i Målselva.

� Innstillingen til vedtak i de fem kommunene omtaler planen som et balansert forslag til ny
arealplan. De er uenig i denne beskrivelsen, jf. innspillene.

Planforslaget innebærer en balanse
mellom vekst i akvakulturnæringen
og andre interesser i planområdet.
Det ble foreslått 18 nye
akvakulturområder, i tillegg til
utvidelse av to nåværende områder.
Dette var vurdert til å være et riktig
nivå i denne rulleringen.
Som et resultat av høringen er tre
AK-områder tatt ut av planen (AK-9,
14 og 32), og det står igjen tre
uavklarte områder som det er
knyttet innsigelse til (AK-12, 13, 27).
Statlig retningslinje for samordnet
bolig-, areal- og
transportplanlegging har til hensikt å
oppnå samordning i
arealplanleggingen og effektive
planprosesser. Interkommunal
kystsoneplan er en effektiv måte å
planlegge kystsonen på.
Retningslinjene kan neppe brukes
som et argument for etablering av
flere ak-områder.
Det er knyttet innsigelse til AK-13.
Tromsø kommune ønsker å beholde
denne i planen, men resultatet av
mekling avgjør dette.
Planen blir ikke lagt på ny høring,
AK-28 og AK-29 må evt vurderes i
neste rullering.

18. 02.03.15 Finnkroken
Feriehytter

Negative til AK-9 og AK-10:
� Deres fiskegjester er, på grunn av mange Ak-anlegg, tvunget til å søke lokaliteter lenger borte.

Nye lokaliteter også her vil redusere mulighetene for deres virksomhet.
� I deres havområde er det i dag allerede 4 AK-anlegg. Ak-anlegg hindrer torsken å finne fram

til sine gyteplasser. Det har vært stor reduksjon av fisk i området. Langsund og tilgrensende
områder er nå nærmest å betrakte som svart hav.

� Først var det AK-anlegg på Søyla, så ble det flyttet til Rotenbygrunnen. På begge disse
stedene er det slutt på torskeinnsig. Lokaliteten på Rotenbygrunnen har lagt beslag på det
beste fangstområdet i deres nærområde.

� De bidrar til lokale arbeidsplasser innenfor handel, transport og egen virksomhet. Håper at
beslutningstakere også tar hensyn til mindre virksomheter i området. Det burde kreves mer
forskning på sammenhengen mellom oppdrett og den merkbare nedgangen i

AK-9 er tatt ut av planen. AK-10 er
noe redusert. Finnkroken feriehytter
blir dermed langt mindre berørt.
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fiskebestandene i områder for ak-anlegg.
19. 04.03.15 Fiskeri- og

havbruks-
næringens
landsforening
(FHL)

� Planen er lite fremtidsrettet. På sikt (10-år) bør det settes av nok lokaliteter/ areal til tredobling
av produksjonen i landsdelen.

� Kun halvparten av 31 foreslåtte områder er hensyntatt. Innen kort tid er alt tilgjengelig areal
disponert og det blir få muligheter for videre etableringer/ utvikling uten en ytterligere rullering,
utvidelse eller søknader om dispensasjon.

� Avgjørende for næringen at det er avsatt tilstrekkelig med areal pga behov for rullering mellom
lokalitetene og planlegging av nye etableringer for vekst/ utvikling.

� Ak -anlegg er ikke er permanente. Gode anlegg vil ikke gi irreversible spor. Miljøtilstanden
kontrolleres systematisk, og de fleste har beste tilstandsklasse.

� Havbruk er subsidiefri og svært arealeffektiv matproduksjon som skaper store næringsmessige
ringvirkninger. Tilrettelegging er god samfunnspolitikk.

� Anmoder om at havbruksnæringens vekst- og utviklingsambisjoner hensyntas.

Kystsoneplanen/kommuneplaner
bør rulleres hvert 4.år, ny vurdering
av akvakulturområder tas ved neste
rullering. Planforslaget innebærer
en balanse mellom vekst i
akvakulturnæringen og andre
interesser i planområdet. Det er
foreslått 18 nye akvakulturområder,
i tillegg til utvidelse av to nåværende
områder. Dette var vurdert til å være
et riktig nivå i denne rulleringen.
Som et resultat av høringen er tre
AK-områder tatt ut av planen (AK-9,
14 og 32), og det står igjen tre
uavklarte områder som det er
knyttet innsigelse til (AK-12, 13,
27).

20. 04.03.15 Lerøy Aurora
AS

� Planbeskrivelsen lite balansert: Næringens positive effekter fraværende. Andre aktiviteter gis
mer fordelaktig beskrivelse. Ingen opplysninger om:
o Havbruksnæringen som sysselsetter og bidragsyter til lokal verdiskaping.
o At det har vært betydelig reduksjon i AK-anlegg i regionen over tid.
o At AK-områder fjernes fra gjeldende arealplan. Det fremstår dermed som om samlet

arealbeslag øker, mens arealet i realiteten reduseres.
o Positive miljøeffekter av endret lokalitetsstruktur. Færre, store lokaliteter med god avstand er

smitteforebyggende og motvirker næringsutslipp. Gode lokaliteter gir god fiskehelse, god
produksjon og reduserer belastning på miljøet. For å få til en slik struktur må næringen få
tilgang til gode lokaliteter.

o At havbruksnæringen har en stor samfunnsmessig gevinst. Det er en særdeles fôr, ressurs
og arealeffektiv husdyrproduksjon og skaper positive ringvirkninger i form av sysselsetting,
eksportinntekter og verdiskapning.

� KU basert på metodikk for veg, lite egnet for kystsoneplanlegging. KU utelukker positive
effekter, er for negativ og inneholder faktafeil. Det er vanskelig å lese ut av KU- tabellene
hvordan faktorene er vektet i forhold til hverandre. Ak-områder med samme totalvurdering
(feks AK- 2 og AK- 25) får ulik tilråding. KU mangler:

o Beskrivelse av virkninger for sysselsetting og næringsvirksomhet samt økonomiske og
sosiale virkninger. Det vises til at KUer for petroleums-virksomhet har krav om dette og at i
interkommunal kystsoneplan for Helgeland og Tranøy er tatt inn vurdering av virkning for
sysselsetting og næringsliv i KU.

o Vurdering av hvorvidt konsekvensene av et tiltak er irreversible eller midlertidige. Dette skal
være med i KU. Ak-anlegg er midlertidig.

Det er tatt inn mer tekst om
sysselsetting og verdiskapning i
akvakulturnæringen i
planbeskrivelsen.
Områder i gjeldende plan som har
ligget lenge i kommuneplanen og
som har vist seg uaktuelle for
akvakultur er tatt ut av planen. Dette
kan således ikke ses på som at
oppdrettsnæringen har mistet
mulige områder for etablering. Det
er satt av 18 nye områder, i tillegg til
at det er åpnet for utvidelse i 2
eksisterende områder. Dette
innebærer en reell vekst i
mulighetene for AK-næringen i
Tromsøregionen.

Som et resultat av høringen er tre
AK-områder tatt ut av planen (AK-9,
14 og 32), og det står igjen tre
uavklarte områder som det er
knyttet innsigelse til (AK-12, 13,
27).
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� Viktig at AK13 og AK17 vedtas i endelig plan. Avsatte akvakulturområder i planforslaget er
lavt for å legge til grunn nyere kunnskap og prinsipper for smitteforebygging og miljøhensyn.
Det vil være behov for en mer moderne samkjørt produksjon fremover, og for områdedrift.
AK13 og AK 17 er gode lokaliteter da de har god avstand til nærliggende anlegg.

� AK 2 må avsettes til oppdrett av anadrom fisk:
o Svært godt egnet, omfattende lokalitetsundersøkelser underbygger dette.
o Positive effekter for sysselsetting og samfunnsutvikling lokalt og regionalt. Gir 8 årsverk i

næringsfattig område. Positive effekter vil veie opp for de potensielt negative effektene, som
i KU gis en ubalansert og overdrevet negativ vektlegging.

o Uenig i KU: Med anlegg langt fra land uten direkte landadkomst vil ikke anlegget påvirke
kulturminner eller landskap negativt.

o Uenig i KU Naturmangfold: De har oppfattet at laksefjord-sonen var absolutt og at det ikke
skulle etableres soner "utenfor sonen". Ullsfjord er ikke nasjonal laksefjord og er således
vurdert som av lavere viktighet. Avstand til Breivikelva er 5 km, ikke 4 km. Selv i laksefjorder
kan det drives innenfor 5 km fra lakseførende vassdrag. Å kun ta utgangspunkt i avstand er
imidlertid for lettvint. Ullsfjorden har gunstige forhold mht temperatur og
ferskvannsavrenning, noe som har signifikant påvirkning på lakseluspåslag. Erfaring fra
andre lokaliteter med slike forhold er at lakselus ikke er et problem. Tareproduksjon ved
Ullsnes har dessuten uvanlig lite begroing pga dypvann som strømmer opp. Dybvann vil
trolig inneholde færre infeksiøse lakselus. Ved ak- drift rett sør for Svensby var det kun
mikroskopiske nivåer av lakselus.

o Da AK 2 egner seg både til tareproduksjon og lakseoppdrett har den potensial for integrert
havbruk, hvor man kombinerer dyrking av flere organismer på ulike trofiske nivåer for å
forebygge negative miljøeffekter. I tillegg kan taredyrking bidra til skjulesteder for villfisk (økt
naturmangfold).

o KU Fiskeri: Avbøtende tiltak må med. De vil forplikte seg til å aldri bruke kitinhemmere som
er eneste lusemiddel skadelig for skalldyr. Mht gytefelt for torsk er det ikke er påvist at Ak-
anlegg påvirker gyteadferd til villfisk.

o Areal i hvit lyktesektor er ikke i overflaten og dermed ikke i konflikt.
o Dialog med Forsvaret om utforming av øvingsfeltet i Ullsfjorden kan tas når endelig

lokalitetssøknad behandles. Forsvaret bør oppfordres til dialog. Det har tidligere vært Ak-
anlegg i øvingsfeltet.

o Bærekraftig havbruk innebærer å ta i bruk de beste lokalitetene. AK 2 er en sjelden god
lokalitet både mht produksjon og ivaretakelse av naturforhold.

Det er ikke åpnet for oppdrett av
laks og ørret i Ullsfjorden. Fjorden
har flere anadrome vassdrag og
fiskeområder, blant annet rekefelt.
På land er det verdifulle kulturmiljø.
AK-2 slik det ble spilt inn og
konsekvensutredet er i konflikt med
farleder og forsvarets øvingsfelt. Det
ble isteden lagt inn et mindre
område som ikke åpnes for oppdrett
av anadrom fisk. Forsvarsbygg
hadde innsigelse også til denne,
men har nå akseptert AK-2 slik den
ligger i planen.

KU følger metodikken for ikke-
prissatte konsekvenser i
vegvesenets håndbok så langt dette
passer, og er tilpasset til
planlegging på kommuneplannivå.
Metoden er brukt tilsvarende i
mange kommuner, også for
akvakulturområder, og er i tråd med
departementets veileder for
konsekvensutredning av
kommuneplanens arealdel (T-1493).

21. 03.03.15 Fiskarlaget
Nord

� AK 1: OK forutsatt arealet avsettes til levendelagring og ikke fangstbasert akvakultur.
Størrelsen vil begrense innseiling, men anlegget vil styrke fiskebruket.

� AK 2: Støtter KU. Anbefales ikke. Bemerker at området mangler på elektronisk kart.
� AK 3: I mot. Et Ak-anlegg vil hindre seilingsleie til Vannvåg (viktig at båter kan gå nær land i le

Alle områder som er endret på etter
høring har vært på høring hos de
lokale fiskerlagene.
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for vær). Nyttes også til juksefiske.
� AK 4: Støtter KU. Anbefales ikke. Helårig fiskefelt. Spesielt viktig for lokale fiskerne grunnet

nærhet.
� AK 5: Støtter KU. Anbefales ikke. Fiskefelt line, juksa og garn. Uer og sei.
� AK 6: Støtter KU. Anbefales ikke.
� AK 7: Støtter KU. Anbefales ikke. Del av et viktig rekefelt. Må sees i sammenheng med AK 8,

AK 9, AK 10, AK 11. Bemerker at AK7 mangler på elektronisk kart.
� AK 8: Støtter KU. Anbefales ikke. Del av et viktig rekefelt. Må sees i sammenheng med AK 7,

AK 9, AK 10, AK 11.
� AK 9: Støtter KU. Anbefales ikke. Del av viktig rekefelt. Må sees i sammenheng med AK 7, AK

8, AK 10, AK 11. Aktivt for fiske med line og garn. Gyteområde.
� AK 10: I mot. Fiskefelt for line og garn. Gyte – oppvekstområder for hyse og sei. Viktig rekefelt.

Må sees i sammenheng med AK 7, AK 8, AK 9, AK 11.
� AK 11: Støtter KU. Anbefales ikke. Vil begrense sundet for båttrafikk. Fiskeplass og

oppvekstområde for kveite. Del av viktig rekefelt. Må sees i sammenheng med AK 7, AK 8, AK
9 og AK10.

� AK 12: I mot. Brukes til fiske etter sild. Ligger i seilingsleiet. Ligger i et naturreservat og er til
rekreasjon for innbyggere.

� AK 13: Støtter delvis konklusjonen i KU med sterke forbehold, se nedenfor. Stor lokal
fiskeriaktivitet med fangst av torsk, hyse og kveite.

� AK 14: I mot. Benyttes til aktivt garnfiske for lokale fiskere. Til hinder for seilingsleie til
Kvaløyvågen hamn. Lakseførende vassdrag i nærheten. (Rakkfjord).

� AK 15: Støtter delvis konklusjonen i KU med sterke forbehold, se nedenfor
� AK 16: Sterkt i mot. Særs viktig område for lokale fiskere. I veien for seilingsleie og

fiskeriaktivitet. Sikkerhetssonene begrenser fiske i all form. Må sees i sammenheng med AK
18.

� AK 17: Støtter delvis konklusjonen i KU med sterke forbehold, se nedenfor.
� AK 18: Sterkt imot. Støtter KU. Rekefelt og fiske. Reagerer sterkt på Fiskeridir. sin kommentar

om lite fiske i området. Må sees i sammenheng med AK 16.
� AK 19: Støtter delvis konklusjonen i KU med sterke forbehold.
� AK 20: I mot. Sentralt rekefelt. Må sees i sammenheng med AK 21, AK 22, AK 23 AK 24, AK

25, AK 26, AK 28, AK 29.
� AK 21: I mot. Stor lokal fiskeaktivitet. Må sees i sammenheng med AK 20, AK 22, AK 23 AK

24, AK 25, AK 26, AK 28, AK 29.
� AK 22 og AK 23: I mot begge. Eks. anlegg er allerede i veien og begrenser bruk. Mener eks.

anlegg må fjernes. Må sees i sammenheng med AK 21, AK 21, AK 24, AK 25, AK 26, AK 28,
AK 29.

� AK24 og AK 25: Sterkt i mot begge. Sperrer innseilingen til Sommarøy. Sentralt rekefelt. Må
sees i sammenheng med AK 20, AK 21, AK 22, AK 23, AK 26, AK 28, AK 29.

� AK 26: Støtter KU. Anbefales ikke. Del av rekefelt. Må sees i sammenheng med AK 20, AK 21,
AK 22, AK 23 AK 24, AK 25, AK 28, AK 29.

� AK 27: I mot, se nedenfor. Må sees i sammenheng med AK 31 og AK 32.
� AK 28: Støtter KU. Frarådes. Nyttes til rekefiske. Vil være til hinder for båttrafikk. Må sees i

AK-3 har fått ny avgrensing,
området er mindre og er flyttet
lenger sør, mindre i konflikt med
fiske.
AK-9 er tatt ut av planen. AK-10 og
AK-11 er noe redusert.
Det er ønskelig å beholde AK-12, 13
og 17 i planen. AK-14 er tatt ut.

Det ble ikke gitt konsesjon for
akvakultur i AK-16 og området er
dermed ikke satt av til akvakultur i
planen. AK-18 er det ønskelig å
beholde.

AK-19 er redusert i størrelse for
bedre å ta hensyn til
fiskeinteressene og ferdsel.

Det er ønskelig å beholde AK-22
som den er i planen.
AK-23 har fått ny avgrensning, tar
mer hensyn til fiskeinteressene.
AK- 25 er flyttet lenger sør, men
fiskerne i området er fortsatt mot
mer akvakultur i området.

AK-27 er det ønskelig å beholde i
planen, AK-32 er tatt ut.

AK-33 og AK-34 har fått endret
avgrensning, bedre tilpasset
fiskeinteressene.

AK-20, AK-21 og AK-24 er ikke med
i planen.
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sammenheng med AK 20, AK 21, AK 22, AK 23 AK 24, AK 25, AK 26, AK 29.
� AK 29: Støtter KU. Frarådes. Må sees i sammenheng med AK 20, AK 21, AK 22, AK 23 AK

24, AK 25, AK 26, AK 28.
� AK 30: Støtter delvis konklusjonen i KU med sterke forbehold.
� AK 31: Støtter KU. Frarådes. Tilleggsopplysninger: haneskjellforekomst i området, yndet

dykke- og padlemål. Må sees i sammenheng med AK 27 og AK 32.
� AK 32: I mot, se nedenfor. Må sees i sammenheng med AK 27 og AK 31.
� AK33 og AK34: I mot. Fiskerifelt for flyndre. Yndet linefiskeområde (fiskere Reinøy).

� Om AK 7, AK 8, AK 9, AK 10 og AK 11: Reker med fangstverdi nær 3 mill kr., andre arter: ca
4,6 mill kr. (tall fra 2014)

� Om AK 16 og AK 18: Sild 288 mill kr, andre fiskeslag 4,6 mill. kr. (tall fra 2014). Arbeidsplass til
ca 70. I tilknytning til feltene: hjørnesteinsbedrifter som vil bli direkte berørt, blant annet
fiskemottaket i Kvaløyvågen, Vengsøy og Løksfjord.

� Om AK 20, AK 21, AK 22, AK 23, AK 24, AK 25, AK 26, AK 28: reker 3 mill. kr (mer før),
pelagiske arter: 1,1 mill kr, andre arter: 8 mill kr (tall fra 2014). Særs viktig for lokalsamfunn og
hjørnesteinsbedrifter. Arbeidsplass for ca 50 fiskere.

� Om AK 27, AK 31 og AK 32: Terskelfjord med lokal loddestamme. AK-anlegg uten
kunnskapsgrunnlag for påvirkning på miljø og lokal loddestamme kan ikke støttes.

� Om AK 13, AK 15, AK 17, AK 19 og AK 30: Kan være områder fiskerne sier fra seg med
sterke forbehold. Prinsipielt krever fiskerne akvakultur på land på grunn av hensynet til
mattrygghet. Sprikende dokumentasjon på miljøpåvirkning. Reinøy sjømat og fiskere i
området rapporterer at fisken i området er uegnet til videreforedling. Bedriften er en lokaleid
hjørnesteinsbedrift.

� Generelt:
o Kystnært fiske viktig pga sikkerhet (ly for vær og vind)
o Hovedparten av AK-områdene er innenfor fjordlinje for vern av kysttorsk. Fisket er her

begrenset, kun båter under 15 m kan fiske med garn, line og jukse. Dette er svært viktige
områder for disse båtene.

o Rekefelt særlig viktig. Selv beskjedne mengder legemidler dreper krepsdyr.
o Påpeker miljøutfordringer knyttet til Ak-anlegg (forurensning, lus, rømming). Næringen

vokser for fort til å håndtere miljøutfordringene.
o Hensynet til miljø må vektes tungt. Finnes lite dokumentasjon. Står fast ved «føre var»

holdning og prinsipp lik forvaltningen innen villfisknæringen.
22. 09.02.15

og
27.02.15

Målsneskaia
AS

Ønsker areal ved Målsneskaia (kart foreligger) avsatt til havneformål fordi:
� Viktig for stedets utvikling.
� Eiendommene på land (1/8 og 1767) er næringsformål i kdp for Målselv av 2012
� Kaia har vært brukt til rutegående båttrafikk/ godstrafikk lenge (fra 1860). Den er i rimelig god

forfatning. Lagerbygg brukes til båthotell. Kai også noe brukt til turisme.
� Ønsker utvidelse av kai. Kan skje både mot sørvest og nordøst. Bør i tillegg ha et stort areal

for manøvrering samt til fortøyningsinnretninger og evt fortøyde bølgedempere/ bølgebrytere.
Flytebrygger aktuelt sommerstid for mindre båter. Moloanlegg lite aktuelt pga bunntopografi.

� Bør av beredskapshensyn ha havneområde i Malangsfjorden for enkel adkomst til

Dette arealet bør vurderes i neste
rullering av kommuneplanen.
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Målselvdalen. I dag må en til Meistervik- lang kjørevei.
23. 19.02.15 Reinøy sjømat I mot AK9 og AK 10 fordi de får mye villfisk fra dette området. Villfisk i områder med oppdrett er

ikke brukbar til videre-foredling (filet, fiskemat). Med anlegg ved Korsnes i tillegg vil hele Reinøya
være lukket av Ak- anlegg. De vil dermed ikke få tak i nært råstoff. Fangst herfra vil bli avvist.
Det er bygd ny havn i Stakkvik som ingen nå vil få bruk for. Det må tas hensyn til fiskerne og
dem som eneste videreforedlingsbedrift av villfisk i kommunen.

AK-9 er tatt ut av planen, AK-10 er
noe redusert.

24. 04.03.15 SalMAR Nord
AS

� AK 25 bes tatt inn med justert plassering (kart foreligger). Plassering er nå ikke i konflikt med
fergeleden, hvit lyktesektor (vil gå over noe av fortøyningen, men utenfor rammen) eller
rekefeltet. Småbåter vil kunne passere på innsiden av anlegget.

� AK28 bes tatt inn med justert plassering som hensyntar rekefeltet.
� AK29 bes tatt inn. Her er allerede en lokalitet "Trettevika" med miljøtilstand 1 og gode forhold

for lakseproduksjon. Ønsker derfor flere i dette området.
� AK 15 bes opprettholdt. Meget god for lakseproduksjon. Meget god miljøtilstand (1).
� AK 16 bes tatt inn. Sammen med AK-15 vil denne danne et bærekraftig driftsområde.
� Ak19 bes opprettholdt, men ikke på beskostning av andre områder som kan bruke dagens

teknologi. AK19 fremtidig offshoreareal hvor en er avhengig av fordelaktige betingelser slik at
det blir økonomisk bærekraftig med kostbare innstalasjoner.

� Er villig til å la AK 14 utgå dersom andre alternativ tas inn da andre (spes AK16) er mer
attraktive.

Argumenter:
� KU vurderer i liten grad virkninger for samfunnet. Interesseavveining må foretas basert på

prinsippet om bærekraftig utvikling, der både miljømessige-, sosiale og økonomiske aspekter
vurderes. Alle lokalitetene de vil ha inn er bærekraftige. De har svært gode strømningsforhold,
tilstrekkelig dybde, bølgehøyde innenfor kravet, infrastruktur (bredbånd, vei, landbase,
mulighet for strøm), tilgjengelig arbeidskraft, kan inngå i driftsområde med andre anlegg,
begrenset risiko for spredning av lus og sykdom (rapport foreligger) og driftsmessige forhold
som muliggjør god driftsøkonomi. At anleggene vil skape ringvirkninger lokalt må dessuten
være et tungtveiende argument. Samlet sett er det dermed flere positive enn negative
konsekvenser. Fordelene med AK28 og AK29 er klart større enn ulempene.

� Det er ikke rettslig grunnlag for å utelate AK 28 og AK 29 basert på regelverk knyttet til
Malangen nasjonale laksefjord. Advokatfirmaet Stensdruup Stordrange sier:
o Restriksjonene om AK-anlegg gjelder kun innenfor grensene til Malangen som nasjonal

laksefjord. Dette arealet ivaretar hensynet til vill-laksestammen i Målselv.
o Det er rettslig feil av forvaltningen å etablere en ytterligere buffersone utenfor dette arealet,

basert på en faglig argumentasjon om nærhet til laksefjorden. Dette støttes av forskrift om
nasjonal laksevassdrag-/ fjord og tilhørende uttalelser i forutgående stortingsvedtak samt av
uttalelser gitt av Miljødirektoratet.

o Kystsoneplanens angivelse av geografisk sjøareal som ligger innenfor/ utenfor Malangen
som nasjonal laksefjord er upreist og fører til uriktige vurderinger.

o Det er ulik vurdering av risiko og rømning for lakselus for AK 28 og AK29 i forhold til de
sammenlignbare Ak-områdene "Trettevika" og "Skårliodden" i framlegg til kystsoneplan for
Midt og Sør-Troms, uten at dette er faglig forankret.

AK-25 er endret og innsigelsene til
området er trukket.
Det blir ikke tatt inn nye områder i
planen etter høring. Ny vurdering
må tas i neste rullering.
AK-15 er opprettholdt i planen.
Det ble ikke gitt konsesjon for
akvakultur i AK-16 og området er
dermed ikke satt av til akvakultur i
planen.
AK-19 beholdes, men er redusert i
utstrekning av hensyn til fiske og
ferdsel.
KU følger metodikken for ikke-
prissatte konsekvenser i
vegvesenets håndbok så langt dette
passer, og er tilpasset til
planlegging på kommuneplannivå.
Metoden er brukt tilsvarende i
mange kommuner, også for
akvakulturområder, og er i tråd med
departementets veileder for
konsekvensutredning av
kommuneplanens arealdel (T-1493).
Bærekraft kan ikke bare vurderes
på lokalitetsnivå. Den totale
belastningen på økosystemet må
tas i betraktning, lus og rømming er
sentralt her.
Det rettslige grunnlaget for en
kystsoneplan er plan- og
bygningsloven. Salmar AS har ikke
noe rettskrav på å få etablere
oppdrettsvirksomhet i Malangen.
Det er ikke etablert buffersoner eller
utvidet vern av Malangen gjennom
kystsoneplanen. Etter en
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� KU bygger ikke på best tilgjengelige kunnskapsgrunnlag mht risiko for påvirkning av villaksen.
Akvaplan Niva har gjennomført en hydrodynamisk modellering og spredningssimulering i
Malangen (vedlagt). Disse viser at spredning til laksefjordområdet er lav og at AK28 og AK 29
har like god bæreevne som de etablerte anleggene i området. Da man nå har tilstrekkelig
dokumentasjon kan man ikke bruke "føre var prinsippet" som hovedbegrunnelse for konklusjon
i KU.

� Urimelig at forsvarets øvingsfelt skal begrense etablering av Ak-anlegg. Mener øvingsfeltene
må kunne justeres, evt at det bør være mulig med sambruk. Anlegget "Trettevika" ligger i
øvingsfelt og det er ingen utfordringer med dette. Er i dialog med Forsvaret om disse
problemstillingene. Ber uansett om at anleggene tas med som "mulige Ak-områder" (jmf hvite
områder i kystplan Nordreisa og Skjervøy). For AK 29 er det bare noen ankre som stikker inn i
øvingsfeltet.

� AK25, AK28 og AK29 har liten konsekvens for kulturminner pga avstand fra land.
� At det ikke er avsatt tilstrekkelig AK-areal i planen er et brudd på Statlige planretningslinjer for

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Tromsø kommunes strategiske
næringsplan. Planen sikrer ikke 4% vekst, jfr føringer fra nasjonale og regionale myndigheter
samt den nevnte strategiske næringsplan.

� Det er vedlagt informasjon som viser at havbruksnæringen har store ringvirkninger både
nasjonalt og regionalt og at oppdrettslaksen er sunn og god.

� SalMAr Nord har en plan for forebygging og bekjempelse av lakselus, og mål om å bruke lite
medikamenter (vedlegg foreligger).

� B-undersøkelser viser at miljøtilstand ved Ak-anlegg i Norge er god/ meget god ved 90% av
anleggene.

helhetsvurdering av planforslaget,
blant annet basert på
økosystembelastning, ligger det ikke
inne flere ak-områder i Malangen.

Planforslaget innebærer en balanse
mellom vekst i akvakulturnæringen
og andre interesser i planområdet.
Det er foreslått 18 nye
akvakulturområder, i tillegg til
utvidelse av to nåværende områder.
Dette var vurdert til å være et riktig
nivå i denne rulleringen. Som et
resultat av høringen er tre AK-
områder tatt ut av planen (AK-9, 14
og 32), og det står igjen tre
uavklarte områder som det er
knyttet innsigelse til (AK-12, 13,
27).
Statlig retningslinje for samordnet
bolig-, areal- og
transportplanlegging har til hensikt å
oppnå samordning i
arealplanleggingen og effektive
planprosesser. Interkommunal
kystsoneplan er en effektiv måte å
planlegge kystsonen på.
Retningslinjene kan neppe brukes
som et argument for etablering av
flere ak-områder.

25. 02.03.15 Sandøya
Brygge As

AK12 må ut av planen da anlegget vil forringe kvalitetene ved deres bedrift og innskrenke
markedsføringsgrunnlaget. Sandøya brygge er et reiselivsanlegg 1 km fra AK 12 med 45
overnattingsplasser, storkjøkken, festlokale (fremkommer ikke i KU). Anlegget er basert på unike
kvaliteter i området med opplevelser i urørt kystnatur, fugleturisme, havfiske, hvalsafari og
nordlysopplevelser. AK12 vil påvirke disse kvalitetene negativt:
� Utsikt fra toppen av Sandøya er nå over urørt kystlandskap. AK12 vil endre på dette og blant

annet gi lysforurensning som begrenser nordlysturismen. Bebyggelsen på Sandøya vil også
være eksponert for lys og støy.

� De er forespurt om deltakelse i nasjonalt prosjekt "Fugleturisme i Troms". AK12 vil være i
konflikt med verdiene i dette og prosjektgrunnlaget kan dermed falle bort.

� Påpeker at ingen andre AK-områder er plassert så nær viktige kultur-, natur- og frilufttområder
som AK 12.

� Sandøyna er i INON-område og mellom 3 naturreservat med IUCN-status IA (høyeste verdi).

Fylkesmannen har innsigelse til AK-
12, men Tromsø kommune ønsker
å holde på AK-12 til akvakultur og
vil gå til mekling om dette. Det er
resultatet av meklingen som avgjør
saken.
AK-12 må sees i sammenheng med
AK-13, 17 og 19 som innebærer at
et nytt sjøområde blir åpnet for
akvakultur. Behovet for areal til
akvakultur må veies opp mot andre
interesser. Gjennom planarbeidet
har man kommet fram til at dette
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Hele nærområdet bør imidlertid betraktes som "verneområde" og tilgrensende arealer som
hensynssone. Sjøfugl bruker hele området til beite- og oppvekstområde. Ak-anlegg bør ikke
legges nær sårbar natur.

� AK12 er overlappende med framtidig friluftsområde (FR-1).
� På Sandøya er det store sandstrender med korallsand. Bassøysanda brukes aktivt til friluftsliv.

Hele området er svært ettertraktet for småbåt og kajakk. Ak-anlegg vil påvirke friluftsliv- og
landskapsopplevelse.

� Stiller spørsmål ved forskjellsbehandling i forhold til Sessøya FR-7 hvor det er satt av et stort
friluftsområde.

� Reiselivsbedrifter fra Karlsøy og Tromsø kommuner bruker området til turistfiske. Kveitefiske
på AK 12-området, også i dypvannsrenna. Må være viktig oppvekst og fødeområde for kveite.
Finnes ikke dokumentasjon for det motsatte. Ikke kjent hvordan Ak-anlegg vil påvirke
kveitebestanden. Viser til "føre var –prinsippet". AK-12 er også en kjent som område for
linefiske etter hyse og torsk.

� Viktig med åpent farvann da området er utfordrende å navigere i pga havstrømmer og raske
vindskifter. AK 12 vil ligge midt i leia og tvinge ferdsel over gruntvannsområder. Forventer at
det innhentes nautiske vurderinger fra Kystverket. Spørrende til hvorfor området ikke er
registrert som viktig farled.

� I området rundt Sandøya er det store forekomster av tareskog og skjellsand og to områder
med haneskjell. Tareskog er klassifisert som "svært viktige". Avrenning fra ak-anlegg kan føre
til at tareskog dør.

� Området på Sandøyna er eneste vernede helheltlige kulturlandskap i planområdet. 3 freda
kulturminner på Sandøyna. Oppdrett vil svekke det historiske kulturmiljøet.

� Sandøya, Sør-Fugløya og yttersiden Rebbenesøya stiger bratt opp fra havet og disse øyene
og tilliggende holmer og skjær utgjør et særpreget og vakkert landskap i et urørt område. AK-
12 vil beslaglegge et relativt smalt sund gjennom området og være lite tilpasset landskapets
form og elementer. AK-12 vil være eksponert fra Sandøya.

� Opplyser forøvrig om at det er rundt 40 fritidsboliger på Bassøya og i Mjølkvik og 1
fastboende, at det går sjøkabel gjennom sørlig del av AK12, at det er reindrift på
Rebbenesøya og at det er mye innsig av sild i området noe som har resultert i store mengder
hval i sundet.

� Har konkrete innspill til kunnskapsgrunnlaget i KU og ROS for AK 12. Disse er i hovedsak
gjengitt i punktene ovenfor. Vedlegger bilder og div. dokumentasjon

området kan åpnes for akvakultur
mot at andre områder, f eks lenger
sør (Håja-Sessøya) og lenger nord
bevares uten slike inngrep.
Nærmeste naturreservat er ca 3,5
km unna (Breivika), Risøya og
Sørfugløya ligger henholdsvis ca 4
og 5 km unna AK-12. Det finnes
ingen grense for hvor nært et
akvakulturanlegg kan ligge et
naturreservat, dette må vurderes
etter de stedlige forhold.
Utslipp av næringssalter og
organisk materiale fra oppdrett vil
kun ha lokal virkning pga god
gjennomstrømming. Tareskog og
skjellsansområde ligger i god
avstand fra eventuelt anlegg i AK-
12.
Sjøområdet sør for Sandøya er
sammen med 15 andre kulturmiljøer
i planområdet vist med
hensynssone for bevaring
kulturmiljø i planen.
Kystverket har gjort oppmerksom på
at AK-12, i likhet med ni av de andre
AK-områdene, er influert av
navigasjonsinstallasjoner på en slik
måte at hensiktsmessig
anleggsplassering og utforming for
å ivareta sikkerhet og
framkommelighet kan bli en
utfordring. Bestemmelsene slår fast
at anleggenes plassering ikke må
hindre signal fra
navigasjonsinstallasjoner.
KU blir supplert med nye
opplysninger.

26. 04.03.15 Wilsgård
fiskeoppdrett
AS (WF)

AK 30 må inn i planen. Argumenter:
� AK30 vil ikke føre til fare for skade på naturmangfoldet:

o Påvirkning av finpartikulære stoff og evt luselarver samt risiko for rømming er normalrisiko
fra ak-anlegg og kan ikke vurderes isolert. Det fremkommer ikke noe sted at området er
sårbar naturtype.

AK-30 var ikke med i
høringsutkastet og må eventuelt
vurderes på nytt ved neste rullering.
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o Mht Målselvlaksen og "føre var-prinsippet" påpekes at dette prinsippet skal brukes når det
foreligger mulig "vesentlig skade" eller risiko for "alvorlig eller irreversibel skade". De kan
ikke se at det er gjort slik vurdering.

o Det er ikke vektlagt at grønne konsesjoner vil gi strengere vilkår når det gjelder lakselus og
rømmingssikring.

� Området ligger ikke i fiskefelt, gytefelt eller oppvekstområder (kart vedlagt). At det på side 106
i KU står at det er lagt vekt på at Malangen skal være en oppdrettsfri sone hvor fiske skal
prioriteres stemmer ikke for AK30 da det ikke er fiske her.

� Området ligger ikke i skytefelt for Forsvaret (kart vedlagt).
� ak-anlegget vil ha liten eller ubetydelige negative virkninger for andre tema.
� Positive virkninger av AK30 er ikke tatt med i KU. Viser til at håndbok V712 legger vekt på

avveining mellom fordeler og ulemper og at KU-lovverket legger vekt på helhetlige vurderinger
der også effekt av at et tiltak ikke realiseres må med.

� AK30 vil gi 8-10 arb.plasser på lokaliteten, med ringvirkninger 40 arb.plasser. Bidrar således til
stor samfunnsnytte og verdiskapning.

� AK30 er spesielt godt egnet for oppdrett: meget god vannutskiftning i hele vannsøylen, god
bunntopografi som gir stor bæreevne, gode strømforhold. Partikulær spredning går dessuten
ut av fjorden og ikke inn slik at AK30 er gunstig for å unngå lakselusspredning (rapport
Akvaplan Niva for Salmar Nord).

� De vil ha strenge/ gode tiltak ved AK30 mot lus (stor smolt, luseskjørt, rensefisk) og rømming
(ekstra sterke nøter, steril laks).

� WF har lagt ned betydelig arbeid og investeringer i å få etablert AK30. Tromsø kommune har
hele tiden vært positive. Det er ingen nye momenter som tilsier endret syn. Behovet for ak-
områder generelt sett har heller økt og WF har behov for område for tildelt grønn konsesjon.

� Det fremstår klart at de positive sidene ved AK30 overgår evt. negative sider.
27. 04.03.15 Troms Kraft

Nett (TKN)
� Planen mangler vurdering av eksisterende infrastruktur i sjøen som kan komme i konflikt med

evt. planlagt aktivitet og vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny
infrastruktur for drift av anlegg.

� TKN har ikke kapasitet til å vurdere alle AK-og H- områdene. Uttaler seg derfor generelt og
bes om å tas med i videre kartlegging innenfor hvert område.

� TKN vil ikke tillate at det etableres ak-anlegg over deres sjøkabler da forankring/ slitt
forankring vil gi økt risiko for feil på sjøkablene. Kablene vil også være mindre tilgjengelig for
reparasjon og inspeksjon (TKN må blant annet kunne kjøre båt med sonar rett over
sjøkablene).

� Flytting av sjøkabler må unngås da dette innebærer kapping og skjøting og dermed større
risiko for feilsituasjoner i nettet.

Det er tatt hensyn til sjøledninger,
som vises på sjøkart, i KU (under
transportbehov, energiforbruk- og
løsninger).

28. 03.03.15 Storbukt gård AK 27 må ut av planen fordi:
� Den kommer i konflikt med FT01 i gjeldende arealplan. Undertegnede vil skape egne

arbeidsplasser samt sesongarbeid for 1-2 personer. Utleie av sjøhus/ fisketurisme/
gårdsturisme skal være bærebjelken i gårdens framtid. De har igangsatt tiltak med besøksgård
og gårdsbutikk og har under planlegging oppføring av sjøbuer for utleie til fiske-/ gårds-/
nordlysturisme. Påvirkningen på fjorden mht fiskebestand, forurensning, lyd- og
lysforurensning samt arealets tilgjengelighet vil ikke være forenelig med dette.

Fylkesmannen og Sametinget har
innsigelse til AK-27, Balsfjord
kommune ønsker å opprettholde
dette området og vil be om mekling.
Det er resultatet av meklingen som
avgjør saken.
Mulig konflikt mellom reiselivsbedrift



18

� At anlegget er anbefalt i KU er uforståelig da det er konkludert med mange negative
konsekvenser. KU er også basert på feil grunnlag:
o Kilder om god vannutskifting i fjorden er ikke uavhengige/ forskningsbaserte.
o Arealet vil ikke vil være tilgjengelig for fritidsaktiviteter for barna i nærheten og vil således

påvirke oppvekstvilkårene.
o Arealet vil komme i konflikt med samisk flyttlei, H520 (deler av arealet er innenfor).
o Mener politiske føringer (næringspolitiske interresser) ikke hører hjemme i KU.

� Tiltaket er i strid med strandretten (jf definisjon i Rettstidende1985 s 1128) som blant annet
gjelder grunneiers tilflotsrett, muligheter for bading og friluftsliv, rett til fiske, rett til utfylling og
et visst vern mot forurensning og ulemper av estetisk art.

og akvakultur er påpekt i KU.
Reindriftsforvaltningen hadde ingen
merknader til plasseringen av AK-27
i forhold til flyttlei.
AK-området er trukket 50 m ut fra
land, og anlegget vil ligge lenger ute
pga fortøyninger, det vil si at anlegg
ikke vil være til hinder for
tilflotsretten.

29. Naturvern-
forbundet

� Ber om at planen legges til side. Ber om gjennomføring av grundig, uavhengig
kunnskapsinnhenting om økosystemene og brukerinteressene i planområdet: Mareano-
program.

� Savner visjon/ mål om omtanke for kvaliteter og verdier i kystsonen
� Kritiserer hastverk i prosessen: stort område, spinkelt beslutningsgrunnlag
� Stiller spørsmål ved prosessen:

o Burde fulgt vannstrømmene i inndeling av alle delområdene.
o Etterlyser sterkt referater fra møtene. Informasjon fra disse er ikke dokumentert.
o Hvorfor er ikke organisasjoner med kompetanse (som Naturvernforbundet) kontaktet når

man understreker at det mangler kunnskapsgrunnlag?
� Landskap: overflatisk og vilkårlig behandlet. Skog og landskap sin inndeling av landskap er

ingen landskapsressursanalyse og sier ikke noe om landskapsverdiene.
� Friluftsliv: Avsetting av «nye» friluftsområder er ikke «nye» og utvalget virker tilfeldig. Områder

for bynært fritidsfiske (Tisnesgrunnen, Ramsfjordisen og Håkjerringholmen) er ikke med. At ak-
anlegg fører til privatisering av fiskeri- og sjøallmenningene er ikke utredet/ vurdert. Lokale
farleder er viktig å kartlegge og sikre for framtida. Konsekvensene for tradisjonelt kystfiske og
en voksende opplevelsesnæring basert på fotografering er ikke vurdert.

� Skader og risiko ved oppdrettsindustrien problematiseres i for liten grad. Mener det bør være
krav om lukkede anlegg på land.

� Hele kysten bør betraktes som en hensynssone pga inngrepsfri natur.
� Det sies at det ikke foreligger nok kunnskaper til å kunne si noe om hva som vil skje med gyte-

og oppvekstområder, sårbar natur og om villaksstammer. Vi har kunnskaper nok til å
konkludere med at ikke bør åpnes for flere åpne anlegg.

� I planen sies at man må sette av ak-anlegg for å nå nasjonale mål om vekst i
havbruksnæringa. Ingen kan pålegge kommunene å legge til rette for og legalisere skadelig og
risikabel virksomhet i kystsonen.

� I KU konkluderes med liten og middels negativ konsekvens for de fleste områder uten faglig
belegg. Man har snudd føre–var-prinsippet på hodet. Der det ikke er kunnskaper forutsetter
man at det ikke er verdier. Sterkt uenig og kritisk til KU.

� AK25: Mangler kunnskaper om trussel lakselus utgjør for naturlige bestander av laks og
sjøørret som vandrer ut gjennom Malangen. Etter føre-var prinsippet skal man ikke tillate noen
lokaliteter her. Rystraumen er foreslått fredet som ett av to marine verneområder i Troms.
Dette er ikke hensyntatt.

Planforslaget innebærer en balanse
mellom natur- og friluftsinteressene
og andre interesser i planområdet.
14 av 34 vurderte ak-områder er
ikke tatt inn i planforslaget.

Landskapsverdiene er vurdert etter
anerkjent metodikk.

Kommunene har spilt inn de
viktigste friluftsområdene i
planområdet, det ble også registrert
lokalkunnskap om friluftsliv under
høringen av planprogrammet.
Kartleggingen av friluftsliv som
pågår i regi av
friluftsrådet/fylkeskommunen vil
være et viktig grunnlag ved neste
rullering av planen. Endringer i
omfang av friluftsområder bør
vurderes i neste rullering.

Kommunene kan ikke kreve lukkede
anlegg på land, og har vurdert de
innspillene som kom inn om
akvakultur. Landanlegg kan bli
aktuelt i senere rulleringer.

AK-25 vil bli opprettholdt, men er
flyttet litt lenger sør.
AK-32 tas ut av planen.
Fylkesmannen og Sametinget har
innsigelse til AK-27, Balsfjord
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� AK-27 og AK-32: lakseelvene med utløp i fjorden kan bli utsatt for rømminger laks og smitte av
lus. Det må stilles krav til miljøovervåkning o.l (ikke skrives "bør").

� Havneområder Søkjosen: Det må stilles krav til varsomhet overfor naturverdier.
� AK-18, AK-22 og AK-23: Store konflikter og utfordringer knyttet til anleggene i området i dag. Å

legge anlegg lengre ut i havet anser de som problematisk og da det er værhardt og risiko for
ulykker og rømning. At det foreligger god kunnskap om naturmangfoldsverdier og virkning av
ny arealbruk i området er feil da det generelt ikke er gode kunnskaper om ak-anlegg.

� DEP-11: Løksfjorden har et naturlig lavt oksygennivå. Dumping av masser vil påvirke
naturtypen svært negativt og må ikke godkjennes

� AK12, AK13, AK17, AK19, AK16: Uforsvarlig. Det er en grunn til at det ikke er ak-anlegg i
området. Argument om at disse er lite konfliktfylte viser mangel på kunnskap om
naturmangfold, fiskeriaktivitet og ferdsel.

� Delområde 6: Tvilsomt å avsette dette som ett delområde pga vannstrømmene.
� AK 14, AK15, AK9: Samlet belastning vil øke. At risikoen for lakselus og rømning er mindre

enn andre steder er ikke det samme som ingen risiko. Ikke forsvarlig med vekst i næringen når
en ikke har løsninger på luse- eller rømmingsproblemet.

� AK10: Hvordan kan man vite at avstand til lakselev er god når man ikke vet vandringsveier for
naturlige bestander, hvor langt laksen kan rømme eller lusa nå? Vet heller ikke hvordan
naturtypene og fisken generelt reagerer på belastningen.

� DEP8 og DEP9: Det er ikke beskrevet/ diskutert hvordan eks. dumping har påvirket. Hva blir
samlet belastning? Skal virkningene følges opp og hvordan?

� AK3, AK33, AK11, AK34: I dag er dette oppdrettsfri sone. Etablering av akvakultur vil gå på
bekostning av tradisjonelle fiskerier og naturverdiene.

� DEP 13 og to havner i delområde 8: Viktig oppvekstområde for torsk og sei. Å si at det er lite
trolig at arealbruken vil ha betydning for områdets kvaliteter er uforsvarlig uten kunnskap. Når
Vannsundet får økt belastning for landskap bør man si nei.

� Delområde 9: Det er ikke dokumentert hvordan verdiene her blir påvirket av belastning fra
delområde 8. Havstrømmene kjenner ingen administrative grenser.

� Delområde 10: Svært verdifullt område som må spares for belastning fra andre områder.
� DEP 14: Overlapper med gyteområde og bør ikke tas inn. At fiskere ikke har innvendinger

betyr ikke at det er forsvarlig.

kommune ønsker å opprettholde
dette området og vil be om mekling.
Det er resultatet av meklingen som
avgjør saken.
AK-18, AK-22 og AK-23 blir
opprettholdt i planen, AK-23 med
redusert avgrensning av hensyn til
fiske.
DEP-11, nærmere undersøkelser
om virkning på sjøbunnens miljø må
gjennomføres før dumping, dette er
nå tatt inn i retningslinjene.
AK-12,13, 17 og 19 innebærer at et
nytt sjøområde blir åpnet for
akvakultur. Behovet for areal til
akvakultur må veies opp mot andre
interesser. Gjennom planarbeidet
har man kommet fram til at dette
området kan åpnes for akvakultur
mot at andre områder, f eks lenger
sør og lenger nord bevares uten
slike inngrep. AK-3, AK-11, AK-33
og AK-34 representerer også
akvakultur i et nytt område, alle
disse områdene har blitt justert etter
høring for å bedre ivareta fiskeriene.
Det ble ikke gitt konsesjon for
akvakultur i AK-16 og området er
dermed ikke satt av til akvakultur i
planen.
AK-9 og AK-14 er tatt ut av planen.
AK-10 er noe redusert.
Deponering av masser krever
tillatelse etter forurensningsloven,
virkningene blir nærmere vurdert
ved behandlingen av konkrete
søknader, samlet belastning skal
være en del av vurderingen.

30. 16.03.15 Forum for
Natur og
Friluftsliv

� Minner om at kommunene som en del av FÅ15- betegnelsen har vedtatt å ta ekstra hensyn til
friluftsinteressene i arealforvaltningen.

� Det oppfordres til at det tradisjonelle friluftslivet i planen (jakt, fiske, småbåtliv, camping)
ivaretas sterkere.

� Peker på de miljømessige utfordringene i havbruksnæringen (lakselus, rømming) og stiller

Endringer i omfang av
friluftsområder bør vurderes i neste
rullering, vil da ha grunnlag i
kartleggingen som nå utføres
gjennom Ishavskysten friluftsråd.
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spørsmål ved omfanget av nye ak-anlegg i planen. Mener dette fører til store arealbeslag og
stort press på miljø og allmenne interesser. Det bør satses mer på landbaserte anlegg.

� Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere konsekvens synes ofte for svakt i KU. Burde hatt
supplerende feltundersøkelser eller brukt "føre var".

� Noe tilfeldig hvilke verdier som er tatt med. Konflikt knyttet til oter, skarv og kobbe ikke vektlagt
nok, for eksempel for AK10 og AK 13.

� AK-1: Eneste anlegg som direkte blokkerer en sandstrand med friluftsverdi.
� AK-12: Tilgangen, uberørtheten og det særegne landskapet gjør området svært attraktivt.

Anlegget vil være fysisk stengsel og forringe opplevelsesverdi. Lokaliseres midt imellom 3
verneområder (naturreservat) og nær Sandøya med friluftsliv (korallstrender), reiselivsanlegg
og kulturminner. Anlegget er synlig over store områder dersom man kommer litt opp i terrenget
(feks toppen av Sandøyna).

� AK-13: Ligger inntil fredet og spektakulært vær (Risøy/Sandvær) og midt i synsfeltet fra
Gammen på Øra, fra det svært populære område rundt sørspissen av Rebbenesøya, samt fra
Lyngøy og Musvær. Dette vil forringe naturopplevelsen. Yndet område for fiskere. AK-13 og
AK 12 må sees sammen som helhetlig svært viktig for friluftsliv, rekreasjon, fiske og reiseliv.

� Pga fare for rømming stilles spørsmål til AK-13 og AK-19 som er i værhardt område.
� AK-17: Vil ligge slik at det synes hvor enn du ferdes/padler i området Musvær-Småvær-

Lyngøy. Småvær høyt potensiale som friluftsområde da en kan fritt padle og gå i land (mye
ferdselsforbud ellers i området). Anlegget vil påvirke Musværs verdifulle område for friluftsliv
med kulturlandskap, aktivt gårdsbruk, og rikt fugleliv.

� AK- 25: Ligger like utenfor et område som har høy verdi for friluftsliv på land. Her kommer en
fort bort fra veien, og over til et storslått og relativt upåvirket landskap. Et ak-anlegg vil forringe
opplevelsen. Muligheten for påvirkning av laksefjorden sammen med konsekvensene for
friluftsliv gjør AK-25 til en konfliktfull lokalitet.

� AK-27 og AK-32: At en sier at en skal følge opp med miljøundersøkelser er for liberal bruk av
"føre var"-prinsippet når konsekvensene kan bli så negative som her. Risikospill å satse på
oppdrett i denne fjorden. Ak-anlegg i Balsfjorden vil være i konflikt med Bernkonvensjonen
(1979, ratifisert 1986) liste 1,2, og 3, vanndirektivets (2000) og vannforskriftens (2007) krav om
å tilstrebe god vanntilstand, i tillegg til Naturmangfoldlovens §§8-12. Områdene bør trekkes ut
av planen.

� Noen av friluftsområdene kan med fordel være enda større, eller reflektere et tydeligere
helhetsbilde i bruken av områdene.

� Friluftsområde mellom Sandøya og Rebbenesøya: Styrsøya med naboøyer bør inkluderes,
gjerne også øst mot Rebbenesøy og sammenkobling med friluftsområde ved Forrabalten og
Måsvik.

� Viktige områder for bynært fritidsfiske bør inn i planen som friluftsområder: Tisnesgrunnen,
Ramfjordisen, Håkjerringholmen

� Den nyoppstartede verdikartleggingen av friluftsområder med Ishavskysten friluftsråd som
prosjektleder bør rulleres inn i kystsoneplanen ved neste anledning. For at dette skal få reell
effekt er det viktig å være restriktiv med å båndlegge arealer til andre formål nå (vær føre –

AK-1 er avgrenset 50 m mot land og
et eventuelt anlegg vil ligge lenger
ute pga fortøyninger. Ferdsel til
stranden er sikret.

AK-12,13, 17 og 19 innebærer at et
nytt sjøområde blir åpnet for
akvakultur. Behovet for areal til
akvakultur må veies opp mot andre
interesser. Gjennom planarbeidet
har man kommet fram til at dette
området kan åpnes for akvakultur
mot at andre områder, f eks lenger
sør og lenger nord bevares uten
slike inngrep.

AK-25 er flyttet lenger sør, og
kommer i større avstand fra
områdene med friluftsverdi på land.

AK-32 tas ut av planen.
Fylkesmannen og Sametinget har
innsigelse til AK-27, Balsfjord
kommune ønsker å opprettholde
dette området og vil be om mekling.
Det er resultatet av meklingen som
avgjør saken.

Samlet konsekvens for friluftsliv i
planområdet er endret fra ubetydelig
til liten negativ konsekvens.
Hensynet til nordlysturisme er
vurdert gjennom at støy og lys er
eget tema i KU.
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var). Troms har per i dag kun 24 av Norges ca 2200 statlig sikrede friluftsområder og presset
på kystsonen i Troms er stort.

� Å konkludere med at de nye ak-lokalitetene samlet sett har ubetydelig konsekvens for friluftsliv
tyder på dårlig kunnskap eller for lav vekting. Forventer at dette rettes opp.

� Reiseliv i form av hvalsafari og nordlyssafari bør tillegges mer vekt. Akvakultur vil forringe
turistenes opplevelse. Anlegg vil og kunne være til fare for hvalen.

� Savner en analyse av den totale belastningen fjordlandskapet får ved feks utbygging av
småkraftverk i fjellsidene, veibygging, småbåthavner, anlegg i fjorden osv. Vi anbefaler at
storskalalandskapet ivaretas i videre planlegging.

31. 04.03.15 Tromsø
Havpadleklubb
(THP)

� Delområde 4, 5 10 og 9: Ber om tilbakeholdenhet mht etablering av ak-anlegg. Området er i en
særstilling nasjonalt mht friluftsliv og opplevelsesturisme pga tilgjengelighet fra Tromsø.
Mange av AK-anleggene ligger sentralt plasser i dette vakre landskapet. Frykter at anleggene
vil virke estetisk skjemmende. Anleggene vil være synlig på lang avstand og ta mye av de
visuelle fokus bort fra landskapet.

� Rikt turmiljø i byen: THP har ca. 500 kajakkpadlere, i tillegg ca 500 til i andre miljøer i byen og
mange uorganiserte. I tillegg kommer motoriserte fritidsbåter.

� Turistnæringen tilbyr opplevelsesturer til nevnte område, blant annet har nordlysturismen hatt
en voldsom vekst. Området har et stort potensiale for turisme, men dette avhenger mye av om
området oppfattes som vilt og urørt.

Hensynet til nordlysturisme er
vurdert gjennom at støy og lys er
eget tema i KU. Kajakkrutene er tatt
med i vurderingen under friluftsliv i
KU.

32. 07.03.15 Troms Turlag � Ingen direkte konsekvenser for stier eller hytter, men noen indirekte virkninger ved at fysiske
installasjoner kan skjemme utsikten fra stiene.

� Planen bør peke på at de foreslåtte arealdisposisjonene høyst sannsynlig har flere alternative
anvendelser som gir andre verdier for befolkningen i regionen (ikke- kommersielle verdier).
Før endelig beslutning tas bør verdier knyttet til alternative anvendelser også utredes. Viser til
to løpende prosjekt for kartlegging av friluftsliv.

Kartleggingen av friluftsområder i
Troms vil være viktig grunnlag i
neste rullering.

33. 03.03.15 Tromsø Rødt Mener det ikke skal settes av nye områder for oppdrett i sjø i planen fordi:
� Kystsonen er svært viktig for kystnært fiske, som oppvekstområde for fisk, for fritidsbruk og

den voksende turistnæringen.
� Fiskeoppdrett innebærer en omfattende privatisering av sjøallmenningene.
� Rømningsproblematikken er ikke løst, lusproblemene sprer seg og smittsomme

fiskesykdommer har utbrudd med ujevne mellomrom. Rømt triploid laks forstyrrer gytinga til
villaksen. Triploid laks som menneskeføde er ikke dokumentert risikofri.

� Tromsø kommune skal være foregangskommune for en bærekraftig og fremtidsrettet
oppdrettsnæring. Kommunen må legge til rette for etablering av fiskeoppdrett i lukkede
sjøanlegg, og i landbasert anlegg.

Planforslaget innebærer en balanse
mellom vekst i akvakulturnæringen
og andre interesser i planområdet.
Det er foreslått 18 nye
akvakulturområder, i tillegg til
utvidelse av to nåværende områder.
Dette var vurdert til å være et riktig
nivå i denne rulleringen. Det er satt
av store områder til fiske i planen.
Konsekvenser av lus og rømming er
grundig vurdert i planen.

34. 20.02.15 Balsfjord
Fremskritts-
parti

Med støtte i føre-var-prinsippet er de i mot oppdrett i Balsfjorden av hensyn til de mange
lakseførende vassdrag, egen sild-, lodde- og torskestamme og sjøørret.

AK-32 er tatt ut av planen, det er
ønskelig å beholde AK-27. Det er
knyttet innsigelse til AK-27, og
resultatet av en eventuell mekling vil
avgjøre saken.

35. 04.03.15 Norges
Miljøvern-

� NMF kan ikke akseptere kystsoneplanen slik den foreligger i dag. Planen legger opp til
etablering av oppdrettslokaliteter som vil ha store konsekvenser for fiskeri, friluftsliv og de

Referanser/faglig grunnlag i KU
framgår i kap 2 i KU.
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forbund marine økosystem.
� KU har ingen faglig dokumentert vurdering av lokalitetene, ingen referanser. Kun synsing og

antakelser. Krever at det fremlegges en skikkelig KU for hver AK-lokalitet som gir en faglig
dokumentert analyse av konsekvensene av den enkelte etablering (bunnforhold og
vannutskiftning).

� Viser til NMFs Faktarapport om miljøkonsekvensene ved oppdrett av nordatlantisk laks i Norge
og Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 utarbeidet av Havforskningsinstituttet.
Rapportene viser at oppdrettsnæringen har stor negative konsekvenser. Løsningen er tette
flytende anlegg.

� Havforskningsinstituttet har dokumentert negativ påvirkning på faunaen i fjorder i en radius på
minimum 5 km fra hvert anlegg.

� Grønn konsesjon med steril laks virker ikke. Steril laks har samme utslipp av organisk
materiale som andre. Rømt steril laks vil også forstyrre gytingen til villaksen.

� Balsfjorden: Kan ikke akseptere AK-anlegg her. AK-anlegg vil bidra til å fortrenge og ødelegge
mye av den unike faunaen og grunnlaget for å bruke fjorden som referanseområde.
Problemstillinger der fugl trekker mot anleggene som matkilde vil dukke opp. Forurensingen,
som er uunngåelig da Balsfjorden er en terskelfjord og ikke kan kvitte seg med kloakken, vil
ødelegge gyteområder, fortrenge kysttorsken fra fjorden og ta livet av bunnfauna. Kitiner vil
skade skalldyrene. Ålegress og gyteområder for sild, lodde og kysttorsk vil ødelegges,
villfisken vil også ødelegges da den spiser av foret. Grunnlaget for Storbukta reiselivsbedrift
vil falle bort da man ikke lenger har urørt natur, men forurensning, støy, lysforuresning.

� Malangen: Er svært skeptisk til denne AK-lokaliteten da den vil være en konstant trussel mot
villaksen i Målselva både m.h.t lakselus og rømt oppdrettslaks.

� Ersfjorden: Krever anlegget ved Skamtinden fjernet. Fjordfisket er tilnærmet fraværende i de
perioder det er fisk i anlegget (både yrkesfiskere, fritidsfiskere og Ersfjordbotn kystfiske AS
klager). Villfisk beiter på foret og det ødelegger fisken. Gytemoden torsk vegrer seg for å
svømme inn i fjorder med lakseoppdrett. AK-anlegget er svært skredutsatt (har gått flere
snøskred i området).

� Sessøyfjorden: Kan ikke akseptere AK-anlegg her. Dette vil begrense fiskernes tilgang til viktig
fiskeriområder. Store fiskeriressurser vil dessuten tiltrekkes anleggene med de konsekvenser
dette vil få for kystfisket og kvaliteten på fisken.

Kommunene har gjennom plan- og
bygningsloven myndighet til å
avgjøre hvor det skal åpnes for
oppdrett. Ansvaret for tillatelse til
utslipp og å sette vilkår for å drive
fiskeoppdrett ligger hos andre
myndigheter.

AK-32 er tatt ut av planen.
Fylkesmannen og Sametinget har
innsigelse til AK-27, Balsfjord
kommune ønsker å opprettholde
dette området og vil be om mekling.
Det er resultatet av meklingen som
avgjør saken.

AK-25 i Malangen er flyttet noe
lenger sør og blir opprettholdt i
planen.
Akvakulturområder som har aktive
konsesjoner er ikke vurdert i planen,
jf anlegget ved Skamtind og i
Sessøyfjorden.

36. 27.02.15 Aursfjord og
omegn
grunneierlag

Går inn for at det ikke blir etablering av oppdrett i Balsfjorden. Den anadrome fiskebestanden vil
bli enda mer disponert for angrep av lakselus, vil ikke tåle dette. Rømt fisk vil konkurrere med
den eksisterende stammen i flere elver og vassdrag og gjøre stor skade på gyteplassene.
Nevner også Malangsfjorden og effekt av rømming. Gjennom flere generasjoner er lakseelvene
blitt pleiet for å ha en frisk og sterk fiskebestand, men med etablering av oppdrettsanlegg i
Balsfjorden er de meget bekymret.

AK-32 er tatt ut av planen.
Fylkesmannen og Sametinget har
innsigelse til AK-27, Balsfjord
kommune ønsker å opprettholde
dette området og vil be om mekling.
Det er resultatet av meklingen som
avgjør saken.

37. 05.03.15 Andersdal og
Kristofferjord
utviklingslag

Anser som positivt at KU ikke anbefaler akvakultur ved Andersdalen, noe utviklingslaget tidligere
har uttalt seg til og ikke støttet. Legger i den forbindelse ved uttalelse fra forskere fra UiT.
Påpeker at det må tas hensyn til kysttrafikken langs strandsonene på begge sider av Balsfjord
hvor det meste av småbåttrafikken går. Er bekymret for akvakultur i Balsfjord fordi det er en

AK-32 er tatt ut av planen.
Fylkesmannen og Sametinget har
innsigelse til AK-27, Balsfjord
kommune ønsker å opprettholde
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terskelfjord. Er bekymret for at regionalt viktig gytefelt for kysttorsk kan bli skadelidende pga
forurensing fra oppdrett. Oppdrettsanlegg kan medføre hindringer for viktige gytefelt i
fjordbassenget. Vil ikke støtte forslaget om oppdrettsanlegg i Balsfjord.

dette området og vil be om mekling.
Det er resultatet av meklingen som
avgjør saken.

38. 03.03.15 Grøtnesdalen
bygdeforening

Har behandlet planforslaget i møte 10.02.15.
� Er spesielt bekymret for lokalitetene AK-9, AK-10 og AK-11 som ligger i viktige fiske/gyte- og

oppvekstområder for flere fiskefelt, grenser også til rekefelt som er i bruk i dag.
� Særlige merknader til AK-9: Området er viktig for fiske, og ble tatt ut av kommuneplan for

Karlsøy i 2012, viser til uttalelse fra 20 fiskebåter den gang, som bør følge saken. Har negative
erfaringer med oppdrett i gyteområder for eksempel Solheim hvor gytefisken har forsvunnet fra
nærliggende fiskeplasser. Har problemer med å få solgt fisk som har stått ved merdene. I
elvemunningen til Grøtnesdalselva står det både laks, sjøørret og røye. Naturstien fra
Grøtnesdalen til Grøtnesodden er mye brukt. På Grøtnesodden er det flere kulturminner og en
fin badestrand. AK-9 vil være negativ for barn- og unges oppvekstsvilkår da etablering av
oppdrett vil gå utover områder som benyttes av unge med ungdomskvote, de vil ikke ha noen
steder igjen hvor de kan lære seg yrkesfisket. Det er et kvikkleirefelt i Grøtnesddalen, frykter at
et stort anlegg i sjøen like utenfor kan påvirke strøm/båra slik at det tas mer ut av fjærbakken
og at massene blir mer ustabil og er til fare for både folk og trafikk.

AK-9 er tatt ut av planen, mens AK-
10 og AK-11 er noe redusert.

39. 02.03.15 Laksvatn
Fiskelag

Laget utgjør grunneiere rundt Laksvatnvassdraget i Balsfjord. Vil advare mot AK-27 og AK-32.
Laksvatnvassdraget har stabile bestander av sjøørret og sjørøye, disse bruker Balsfjorden til
beite- og sesongvandring og vil bli berørt av planlagt akvakultur. Balsfjorden er en terkselfjord og
oppdrett vil tilføre mer slam enn naturlig vannutskiftning kan skille ut fra fjorden. Fjorden vil
gradvis bli mer forurenset og beitegrunnlaget for fiskebestanden i Laksvatnvassdraget blir
dårligere. Frykter økt lusepress, og konsekvenser av medikamentbruk.

AK-32 er tatt ut av planen.
Fylkesmannen og Sametinget har
innsigelse til AK-27, Balsfjord
kommune ønsker å opprettholde
dette området og vil be om mekling.
Det er resultatet av meklingen som
avgjør saken.

40. 01.03.15 Nordeidet
bygdeforening

Planforslaget ble behandlet på medlemsmøte 24.02.15, er imot AK-9, AK-10, AK-11. Disse
områdene vil sammen med eksisterende anlegg i Langsundet omringe Reinøya og påvirke
fjorden og de som lever ved den svært negativt. Områdene berører gyte- og oppvekstområder
for kysttorsk. Dette er lokalkunnskap, men området er ikke kartlagt så dette er ikke offentlig kjent.
En slik kartlegging må være en selvfølge før området foreslås disponert til oppdrett. Det drives
fiske i alle de aktuelle områdene. AK-10 berører mange gamle kjente fiskegrunner, her ligger bla
eneste nåværende kjent forekomst av uer, som ellers nesten er utryddet i Ullsfjorden.
Rekebestandens sårbarhet ift lakseoppdrett bør tillegges betydelig vekt. Det drives også utstrakt
fritidsfiske i områdene. Flere fiskekjøpere i området kjøper ikke fisk som er tatt i områder med
oppdrettsanlegg. Dette gjelder i dag Langsund, men regner med at oppdrett også på østsiden av
Reinøya vil gjøre all fisk tatt i nærområdet uaktuell for salg. Fiskere med små båter kan ikke gå
lange føringsveier og er avhengige av å fiske i nærområdet. Fisketurisme er også en viktig
næring og Ullsfjorden er et attraktivt område. Mener at det bør settes krav om lukkete anlegg for
å hindre forurensning og rømming. Visuell forurensning av Lyngsalpepanoramaet vil også være
en negativ effekt. Store anlegg som forstyrrer storslått utsikt vil for noen ødelegge mye av gleden
ved friluftsliv. AK-10 ligger like utenfor Finnkjerka, et samisk kulturminne.

AK-9 er tatt ut av planen, mens AK-
10 og AK-11 er noe redusert.

Finnkjerkas status som kulturminne
er usikker, lite data i
Riksantikvarens database.

Fiskefeltene jf kystnære fiskeridata
er tatt med i vurderingene i planen

41. 28.02.15 Sagelvvatn
utmarkslag

Utmarkslaget har strekningen fra Kjoselva forbi munningen av Sagelva, Storsteinnes havn og til
Sjånes. Går i mot oppdrett i Balsfjorden, dersom det ikke er lukkete, eller helst landbasert
anlegg. Utmarkslaget baserer sin virksomhet på bruk av naturen; fiske i vann og elv, storvilt- og

AK-32 i Balsfjorden er tatt ut av
planen, det er ønskelig å beholde
AK-27. Det er knyttet innsigelse til
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småviltjakt, samt utvikling av turisme. Er avhengig av å ha tilgang på fiske og vilt i sitt område.
Mener utredningen er mangelfull når det gjelder fiske, fritidsfiske, turisme og småbåthavner. Det
har tidligere vært torskeoppdrett i Balsfjorden, opplysningen mangler i utredningen. Beboerne
har svært dårlige erfaringer med akvakultur. Føre var prinsippet er ikke brukt i Balsfjorden.
Balsfjorden har lokal silde- og loddestamme. Den lokale fjordstammen av torsk vandrer ikke ut
av fjorden og fjorden er en meget god sjøørretfjord. Sjøørreten holder seg i hovedsak i
fjordbassengene og vil kunne bli hardt rammet av lakselus. Kan gå utfra at ørretstammen i
Balsfjorden i stor grad vil forsvinne ved etablering av sjømerdbasert lakseoppdrett. Tidligere var
det reketråling i Balsfjorden, er redd for at reker får vanskeligere levevilkår pga lusemidler. Viser
til at steinmoloen i Storsteinnes havn er 100 år gammel, mener den må bevares og må være et
aktuelt kulturminne.

AK-27, og resultatet av en eventuell
mekling vil avgjøre saken.
Informasjon om torskeoppdrett er
tatt med i planbeskrivelsen. Lokale
bestander av sild og lodde er nå tatt
med i vurderingene i planen.
Havneområdet H-14 på
Storsteinnes er tatt ut av planen.

42. 02.03.15 Samarbeids-
utvalget for
Målselv-
vassdraget
(SUM)

Ber om at det i pkt 6.4.4 rettes opp til 50 km istedenfor 50 mil i tredje avsnitt. Ønsker at det tas
inn et moment angående verdiskapningen og rekreasjonsverdien av fiske i Målselvvassdraget.
Er bekymret for at Malangen er med i to ulike kystsoneplaner, planene må ses i sammenheng og
samordnes mest mulig. Det må særlig vurderes om utvandrende smolt kan utsettes for
lakseluslarver, stort påslag er livstruende og vil videre føre til redusert tilbakevandring av laks til
elvene. Dette vil igjen føre til at den næringsmessige utnyttelsen av fiske i vassdraget vil kunne
bli redusert.

Tastefeil i KU er rettet opp. Det er
tatt med noe mer tekst om
Målselvas betydning i kap 5.1.
Det er forsøkt å samkjøre de to
planprosessene som omfatter
Malangen så godt som mulig.

43. 04.03.15 Selnes-
Svartnes
utviklingslag

Utviklingslaget dekker området Selnes-Svartnes i Balsfjord kommune. AK-27 ligger i deres
område, og AK-32 ligger i umiddelbar nærhet. Laget holdt årsmøte 21.02.15 og vedtok at de
krever forslag om oppdrettslokaliteter i Balsfjord fjernet.

AK-32 i Balsfjorden er tatt ut av
planen, det er ønskelig å beholde
AK-27. Det er knyttet innsigelse til
AK-27, og resultatet av en eventuell
mekling vil avgjøre saken.

44. 02.03.15 Skittenelv og
omegn
utviklingslag

Utviklingslaget har ansvarsområde f.o.m.Tønsvik/Tønsvikelva til Snarby/Snarbyeidet ved
Grøtsundet. Utviklingslaget har følgende merknader:
� Skittenelv camping ved utløpet av Skittenelva er etablert med kombinasjonen camping og

fisketurisme i elv og sjø.
� Skittenelva er også et lakseførende vassdrag, ikke bare Tønsvikelva
� Elvedelta ved utløpet av Tønsvikelva og Skittenelva er beskrevet i Elvedeltadatabasen til

Miljødirektoratet og er verdt å merke seg.
� Anadromt fiske fra bruene og nedenfor bruene på fylkesveien er forbudt. Det er også forbudt å

fiske i sjø utenfor Tønsvikelva – Skittenelva – Oldervikelva. Fiskens vandring langs land mot
elvene må derfor heller ikke forstyrres av anlegg og installasjoner.

� Lokaliteter for akvakultur ved Finnkroken og Grøtnesdalen kan komme i konflikt med
skipstrafikken i skipsleiene

� Eksisterende og planlagte lokaliteter for akvakultur er ikke tilpasset lokale, viktige fiskeplasser
for uer og kveite. Dette krever kartlegging fra lokalkjente. Uer fra Vågnes er et kvalitetsbegrep
hos fiskehandlere og ressurs for fritids- og yrkesfiskere.

� Småbåthavn og molo for reindriftsanlegg er under etablering på NordVågnes, jf
reguleringsplan.

� Sandstrender ved Sør-Vågnes og Snarby er populære utfartssteder for friluftsliv.

Informasjon om Skittenelva er tatt
med i planen.
Kystverket har ikke hatt merknader
til at AK-områdene i Grøtsundet er i
konflikt med skipstrafikken.

Fiskefeltene jf kystnære fiskeridata
er tatt med i vurderingene i planen

45. 03.03.15 Søndre
Reinøy

Er svært kritiske til mer fiskeoppdrett rundt søndre del av Reinøya (AK-9) og stiller seg bak
Grøtnesdalen bygdelags høringsuttalelse. De lokale fiskefeltene er i utstrakt bruk både i

AK-9 er tatt ut av planen.
Fiskefeltene jf kystnære fiskeridata
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utviklingslag forbindelse med havfisketurisme, fastboende og hytteeiere. Synes det er merkelig at 50 % av
anleggene i kommunen skal legges rundt Reinøya når kommunen har 40 % av kystlinja i Troms.
Oppdrettsanleggene de allerede har, har forurenset og ødelagt mange fiskeplasser, og det er
ikke plass til flere anlegg på søndre del av Reinøya.

er tatt med i vurderingene i planen

46. 28.02.15 Søndre
Ringvassøy
utviklingslag

Viser til en passasje ved Gåsvær som mindre båter av sikkerhetsmessige hensyn må benytte i
dårlig vær. Gjør oppmerksom på at det er fastboende på Kibernes, men ikke ved AK-14
Storhamna. Ettersom det er usikkert om akvakulturdrift påvirker gyteadferd eller
oppvekstområder er det uforsvarlig å anbefale områder for akvakultur, det gjelder områdene AK-
14, AK-15, AK-16 og AK-18. De fleste av disse områdene blir aktivt benyttet som utfartsområder.
Mener det ikke er plass til flere oppdrettslokaliteter i Kvalsundet pga de store
miljøkonsekvensene de ser i dag. Forutsetning for nye akvakultur etableringer skal være mer
kunnskap om lus, rømming og forurensning, det burde gjelde på generelt grunnlag for hele
landet. Stiller seg undrende til at man bruker tid på å ta stilling til områder som Tromsø
kommune allerede har godkjent, for eksempel AK-16. Viser til at ROS-analysen ikke anbefaler
AK-16 og forlanger at kommunen omgjør sitt vedtak for dette området.

AK-14 er tatt ut av planen. KU er
supplert med opplysninger om
fastboende. Det ble ikke gitt
konsesjon for akvakultur i AK-16 og
området er dermed ikke satt av til
akvakultur i planen.
AK-15 gjelder en utvidelse av
eksisterende område. Det er
ønskelig å beholde AK-15 og AK-18
i planen.

47. 03.03.15 Tromvik
utviklingslag

Utviklingslaget avholdt folkemøte for innbyggere i bygdene Rekvik, Grøtfjord og Tromvik
02.03.15 om høring av kystsoneplan.
� AK-16: frarådes pga Gåsværs betydning som kirkevær og friluftsområde, samt konflikt med

dagens seilingsmønster.
� AK-18: frarådes pga at området er viktig for fiske, og at de frykter for rekebestanden i

Vengsøy-fjorden.
� AK-20: frarådes pga området er viktig for fiske, er værutsatt, er i konflikt med leia, blant annet

for store turistbåter. AK - 20 ligger også nært opp til Håja, Hersøy og Røsholmen
landskapsvernområde

� AK-21: Gregusvika – frarådes pga laksesett i området vil forsvinne og at området er viktig for
friluftsliv og naturopplevelser. Området er for øvrig rasutsatt og værutsatt, og ligger nær Håja,
Hersøy og Røsholmen landskapsvernområde.

AK-16 er ikke satt av til akvakultur
da det ikke ble gitt konsesjon i
området.
AK-18 er det ønskelig å beholde i
planen. AK-20 gjelder utvidelse
AK- 20 og AK-21 er ikke med i
høringsforslaget, det er ønskelig å
forbeholde dette området til natur og
friluftsliv.

48. 01.03.15 Trondjord og
Kvaløyvågen
utviklingslag

Utviklingslaget holdt 25.02.15 et folkemøte hvor områdene AK-13, AK-14, AK-15, AK- 16, H-6,
Dep-3 ble drøftet.
� AK-13: Ingen merknader
� AK-14: Området er viktig for fiske og ferdsel, foreslås flyttet lenger ut på vestsiden av

Ringvassøya.
� AK-15: Ingen merknader
� AK-16: Området ved Gåsvær er viktig for kystkultur, fiske, friluftsliv. Dersom søknaden til

SalMar blir innvilget må området ved Gåsvær og Kifjorden være oppdrettsfri. AK-16 må
halveres og ligge der det tidligere har vært drevet havbruk.

� H-6: Utvidelse av almenningskaia må ikke gå utover havneavskjerming.
� Dep-3: Området er for grunt og ligger i innseilingen til havna, frykter for større bølger innover

havna dersom området fylles opp. Er sterkt i mot Dep-3.

AK-14 er tatt ut av planen.
AK-16 er ikke satt av til akvakultur
da det ikke ble gitt konsesjon i
området.

H-6 er ikke i konflikt med
havneavskjerming.

Dep-3 vil i følge Kystverket ikke
være problematisk.

49. 20.03.15 Utviklings-
lagene i
Tromsø
kommune

� Utviklingslagene skulle avholde årsmøte 21.-22.03. og ba om utsatt høringsfrist til 24.03.
Reagerer sterkt på Tromsø kommune sin behandling av spørsmålet om utsatt frist. I følge
bladet "Kyst og fjord" ble fristen utsatt til 24.3, men på kommunens hjemmesider ble det
opplyst at ny frist var 20.mars. Dermed har utviklingslagene ikke fått forankret uttalelsen i
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årsmøtet. Det er uheldig at det ikke møtte noen fra politisk ledelse på folkemøte i Tromsø
under høringen av planen, og at kommunen har behandlet flere dispensasjoner mens
kystsoneplanen har vært under arbeid. Dette har vært med på å undergrave planens
legitimitet.

� Fiskerinæringen i Tromsø kommune har nasjonal betydning når det gjelder verdiskapning.
Kystsoneplanen legger til rette for vekst i oppdrettsnæringen og i mindre grad fiskeriene. Viser
til at regjeringen åpner for oppdrett på land. Viser til at planen ikke stiller noen krav til de som
får konsesjon, for eksempel om type avlusningsmidler.

� Flere utviklingslag mener at friluftsområdene som ble registrert i planprosessene burde tas
mer hensyn til.

� Peker på at husholdninger blir pålagt å rense kloakk, mens oppdrettsnæringen får slippe ut.
� Viser til kysttorsken tilbakegang, oppdrettsnæringens problemer med forurensning, lusemidlers

påvirkning på skalldyr. Det er usikkert hvordan oppdrettsanlegg påvirker økosystemet, det er
derfor uforsvarlig og uansvarlig å vedta flere lokaliteter uten forskningsbasert kunnskap. Mener
at lukkede og/eller landbaserte anlegg er en bedre løsning. Oppfordrer kommunene,
regionrådet og fylkeskommunen til å jobbe for mer forskning på oppdrettsanlegg og at det ikke
åpnes for flere konsesjoner i denne omgang.

Avveiningen mellom hensyn til
havbruk og fiskerinæringen har vært
et hovedfokus i planen. Mange av
endringene etter høring er gjort av
hensyn til fiskerinæringen.
Kommunene har ikke myndighet til
å sette krav til hvilke
avlusingsmidler som skal brukes.
Friluftsverdiene som ble registrert i
planarbeidet har vært et viktig
grunnlag i KU, og er dermed
vektlagt.

50. 02.03.15 Vengsøy
utviklingslag

Er imot AK-16 pga at området blir brukt av lokale fiskere, konflikt med kirkestedet Gåsvær og at
anlegg vil sperre for innseiling til havna på Gåsvær. Er i mot AK-18, området har betydning for
lokale fiskere og fisketurisme, skjemmende for stranda og rekreasjonsområde. Er bekymret for at
det åpnes for mange ak-områder i øyriket hvor næringsfiske er avgjørende for bosetting. Er
kritisk til at det ikke er tatt hensyn til fugle- og dyreliv. Er kritisk til at Tromsø kommune gir
dispensasjoner mens planarbeidet pågår.

AK- 16 er ikke satt av til akvakultur.
AK-18 er det ønskelig å beholde.
Fugle- og dyreliv er vektlagt i KU.
Etter en helhetsvurdering er noen
områder åpnet for akvakultur, mens
andre forbeholdes natur og
friluftsliv.

51. 02.03.15 Østre
Malangs-
halvøya
grunneierlag

Er i mot AK-27 og AK-32 i Balsfjorden. Vil bevare naturlig fiskefjord og fugleliv. Fjorden er en god
sjøørretfjord og har egne laksestammer i Tømmerelva og Nordkjoselva, samt egne lodde- og
sildestammer. Frykter konsekvenser for villfisk som følge av utslipp av medikamenter og annen
forurensning fra oppdrettsanlegg.

AK-32 i Balsfjorden er tatt ut av
planen, det er ønskelig å beholde
AK-27. Det er knyttet innsigelse til
AK-27, og resultatet av en eventuell
mekling vil avgjøre saken.

52. 02.03.15 Østre Vannøy
utviklingslag

Utviklingslaget holdt folkemøte 24.02.15.
� AK-3 må flyttes lenger sør pga at området er meget værhardt og at det kommer i konflikt med

en strand.
� AK-34 bør flyttes litt lenger vestover.
� DEP-13 bør flyttes på noe dypere vann pga at fiskere bruker området. De foreslåtte ak-

områdene bør benyttes til grønne konsesjoner.

AK-3 er flyttet lenger sør og
området er redusert.
AK-34 er flyttet lenger vest og
området er redusert.
Dep-13 er ikke flyttet.
Forholdet til grønne konsesjoner er
med i retningslinjene.

53. 28.02.15 Andersdal
utmarkslag

Støtter forslaget som fraråder lokalitet utenfor Andersdal. Vil på det sterkeste fraråde AK-27 og
AK-32. Balsfjord er en terskelfjord med begrenset vannutskiftning, dette gjelder spesielt indre
del. Det er gyteområde for torsk innerst i fjorden, så langt de har kunnskap om trekker torsk unna
slike anlegg, dvs at i verste fall vil ikke torsken komme inn til gyteområdene pga at de ikke
passerer anleggene. Frykter at fritidsfiske kan forsvinne med endret gytemønster hos
kysttorsken. Er bekymret for rømming av fisk, mest sannsynlig vil den forbli i fjorden og blande
seg med lokale fiskestammer. Andersdalselva har for tiden begrenset fiske i elva pga dårlig

AK-32 i Balsfjorden er tatt ut av
planen, det er ønskelig å beholde
AK-27. Det er knyttet innsigelse til
AK-27, og resultatet av en eventuell
mekling vil avgjøre saken.
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oppgang, med rømt oppdrettsfisk i tillegg vil den lokale fiskestammen forsvinne for godt. Selv om
ikke forurensing vil berøre Andersdalen direkte, men vil bli rammet at redusert fiskebestand. Er i
tillegg bekymret for at tillatelse til disse anleggene vil skape presedens for videre etablering i
fjorden. Mener fastboendes bomiljø forringes ved etablering av oppdrett. Tromsø kommune
vokser raskt med behov for areal til næring og bolig. Bruken av Balsfjorden til rekreasjon øker fra
år til år. Kommenterer at man ikke må la seg villede av begrepet "grønne konsesjoner",
utslippene er uansett de samme.

54. 04.03.15 Brensholmen/
Sommarøy
utviklingslag
Kattfjord
utviklingslag
Hillesøy
fiskarlag
Brensholmen
fiskarlag
Ytre Kattfjord
fiskarlag

� Påpeker at en høringsfrist på seks uker i den mest intensive fiskeriperioden oppfattes som om
man ikke ønsker å gi alle aktørene mulighet til å komme med høringsuttalelser. Synes det er
uheldig at politisk ledelse i Tromsø kommune ikke var tilstede under folkemøtet. Synes det er
uhørt at Tromsø kommune har behandlet flere dispensasjoner mens det pågår arbeid med
kystsoneplanen. Dette har vært med på å undergrave planens legitimitet. Fiskerinæringen i
Tromsø kommune har nasjonal betydning når det gjelder verdiskapning. Kystsoneplanen
legger til rette for vekst i oppdrettsnæringen og i mindre grad fiskeriene. Viser til at regjeringen
åpner for oppdrett på land. Viser til at planen ikke stiller noen krav til de som får konsesjon, for
eksempel om type avlusningsmidler.

� Peker på at husholdninger blir pålagt å rense kloakk, mens oppdrettsnæringen får slippe ut.
� AK-29: området ligger for nært Målselva, vil medføre risiko for både smolt og genetisk

påvirkning gjennom rømt oppdrettslaks.
� AK-28: Viser til negative konsekvenser som framkommet i utredningen og at området ligger

altfor nært Målselva. Området er også rasfarlig.
� AK-26: Slutter seg til at dette området frarådes. Bygging av fritidsboliger frarådes av Troms

fylkeskommune i kommunedelplan for Torsneshalvøya (ikke vedtatt) pga av områdets verdi
som kulturlandskap. Oppdrettsanlegg utenfor Torsnes må vurderes ift til de samme
kulturlandskapsverdiene.

� AK-24 og AK-25: Slutter seg til at Edøya frarådes, men vil på det sterkeste også fraråde AK-
25. Lokale fiskere bruker området og det er oppvekstområde bla for kveite. Det arbeides for å
få på plass helårsferge mellom Botnhamn og Brensholmen, det er i denne sammenheng vist til
at området er svært værutsatt. AK-25 ligger i ferjeleden og vil trolig også hindre innseilingen av
fiskebåter til Sommarøy. AK-25 ligger også nær Søvika som er et mye brukt utfartsområde.
Hele Malangen må hensyntas for å i vareta villaksbestanden.

� AK-23: ligger i et område som blir benyttet til aktivt fiske, ak-området vil forhindre fiske, men
også bruk av farleden. Ber om at denne lokaliteten avvises.

� AK-22: utvidelse av eksisterende lokalitet vil gå utover farleden, må reduseres for å ivareta
farleden på en god måte.

� AK-21: Slutter seg til at området er avvist i planen. Landskapsvernområdet vil bli forhindret
dersom det tillates oppdrettsanlegg i området.

� Ser med bekymring på at stadig flere områder ønskes avsatt til oppdrettsnæringen og at
næringen fortrenger fiskeriene. Miljøet blir i liten eller ingen grad hensynstatt. Mener at anlegg
bør som minimum være lukket og ser helst at oppdrettsanlegg blir lagt på land. De lokalitetene
som allerede er etablert vil være nok, inntil forskning kan gi oss kunnskap om hvordan de
påvirker miljøet.

AK-25 er flyttet, mindre i konflikt
med ferjeleden og vil komme lenger
bort fra Søvika.

AK-23 er redusert i omfang av
hensyn til fiske og farled.

Kystverket hadde ingen merknader
til AK-22 i høringen. Utvidelsen må
for øvrig ha tillatelse etter havne- og
farvannsloven, og hensynet til
farleden vil bli nærmere vurdert i
den sammenhengen.
AK-26, 28 og 29 er ikke med i
planen.

Lukkede og landbaserte anlegg er
ikke vurdert i denne planen, men vil
bli vurdert i neste rullering dersom
det foreligger innspill om konkret
arealbruk til dette. Kommunen har
gjennom plan- og bygningsloven
ikke myndighet til å avgjøre hvilken
teknologi som skal benyttes i
akvakulturområdene.

55. 04.03.15 Ersfjordbotn Støtter at framtidig ekspansjon bør skje på kysten hvor det er god vannutskiftning og lang KU er faglig fundert, kilder og
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utviklingslag avstand til ville laksestammer. Støtter at det innerste anlegget i Kaldfjorden foreslås flyttet lenger
ut. Mener at også andre anlegg i Kaldfjorden, Ersfjorden og Sessøyfjorden bør flyttes lenger ut.
Merker seg at områdene rundt Sessøya og Håja er foreslått vernet fra oppdrett pga sårbar natur
og friluftsinteresser, presiserer at det er svært viktig at dette står ved lag. KU framstår som svært
mangelfull, få referanser gjør at KU framstår som synsing og antagelser. Burde brukt
Havforskningsinstituttets risikovurdering for norsk fiskeoppdrett o.l. i langt større grad. Viser til
negative aspekter ved fiskeoppdrett, for eksempel at sei samles under oppdrett og spiser for,
fisken blir ødelagt. Ber om dokumentasjon på hvor store mengder organisk avfall som genereres
ved et oppdrettsanlegg, og en KU som viser konsekvenser av bruk av lusemidler. Mener at
planen må se på lukkede anlegg i vurderingen av oppdrettsanlegg. Ber om at anlegget ved
Skamtinden i Sessøyfjorden flyttes ut av fjorden. Anlegget har negative konsekvenser for
reketråling og konvensjonelt fiske, erfaringen er at fjordfisket er nesten borte i perioder med fisk i
anlegget. Området er i tillegg meget skredutsatt. Viser til at rekreasjons- og friluftsområder som
ble registrert i utviklingslagenes hovedstyremøte 15.03.14 må hensyntas. Utviklingslaget ser på
indre deler av Kaldfjorden som uegnet til fiskeoppdrett. Hendelsen i forbindelse med innsiget av
sild for noen år siden dokumenterer dette langt på vei. Utviklingslaget ber om de 2-3
oppdrettsanleggene som ligger innerst i Kaldfjorden flyttes bort fra den indre delen av fjorden.

datagrunnlag framgår i dokumentet,
Risikovurdering for norsk
fiskeoppdrett er lagt til grunn i
vurderingene.

Nåværende AK-områder som har
aktive konsesjoner er ikke tatt ut av
planen (jf Skamtind og Kaldfjorden)

56. 05.03.15 Anne-Hilde og
Gøril Albertsen

To søstre på 16 og 18 år med ungsomskvote, fisker med line og juksa i området ved AK-9, håper
at dette området blir tatt ut av planen. Viser til erfaring med oppdrettet på Solheim, gytefisken
kommer ikke lenger inn i området, og Reine sjømat tar ikke imot fisk som er fanget nær
oppdrettsanlegg.

AK-9 er tatt ut av planen.

57. 02.03.15 Bjørn
Kristoffersen

Er i mot AK- 3:
� inviterer til lakserømning og havari.
� Er i konflikt med fiskeri og dyremangfold, fritidsaktiviteter og kultur og miljø.
� Bør flyttes lengre inn i landet eller til helt ny lokasjon
Innspill til KU – AK 3: Snurrevaddrag, linefiske og garnfiske. 3 landfester for villaks, Sandstrand
m/ p-plass, båtutslepp, tursti, AK -3 vil svekke historisk sammenheng mel. fjord og land, Gytefelt
(lodde), mye sild, sel, oter, svært værutsatt (vind, sjø, strøm, frost, ising), storm har tidl. fjerna
molo i området.

AK-3 er flyttet lenger sør og
redusert. Området er nå mindre
værutsatt, og mindre i konflikt med
fiskeriene.

58. 20.02.15 Doris
Andreassen

Protesterer kraftig mot AK-9 på vegne av seg og sin familie. Generasjoner har brukt området til
fiske og fritidsområde, området ligger rett utenfor naustene deres.

AK-9 er tatt ut av planen

59. 18.03.15 Frode Hansen,
for grunneiere
av Storholmen
og Gåsvær

Er i mot oppdrett ved Gåsvær og Storholmen, ønsker ikke at søknaden fra Salmar Nord AS skal
behandles utenom kystsoneplanprosessen. Har opprettet underskriftskampanje og facebook
gruppe mot oppdrett ved Gåsvær. Legger ved kopi av brev sendt til Troms fylkeskommune i
forbindelse med konsesjonssaken til Salmar Nord.

Fylkeskommunen gav ikke
konsesjon til oppdrett ved Gåsvær,
og området er ikke satt av til AK i
kystsoneplanen.

60. 03.03.15 Håkon Kristian
Jenssen

Grunneier på Sandøy. Er i mot AK-12. Oppdrett har tidligere vært vurdert i 2000. Viser til at
havstrømmene i områder kan føre til at foravfall fra anlegget kan bli vasket inn mot Mjølvik og
strendene der. Viser til at området er interessant i forbindelse med hvaler som kommet inn på
vinteren etter sild og småfisk.

Tromsø kommune ønsker å beholde
AK-12 i planen. Fylkesmannen har
innsigelse og mekling vil avgjøre
saken.

61. 03.03.15 Johnny
Eliassen

Bor på Nordeidet på Reinøya, driver med jordbruk og fiske. Er i mot AK-10, viser til at området
brukes til fiske. Viser til utfordringer med fiske nær oppdrettsanlegg ved Finnkroken og i
Langsundet, og frykter at oppdrett ved Lubben vil gi samme konsekvenser. Viser til skredfare i

AK-10 er noe redusert. Skredfare på
land, men aktsomhetssonen går
ikke ut i sjø. Kystnære fiskeridata er
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området. Påpeker mangler ved KU i forhold til kulturminner, naturmangfold, friluftsliv, fiskeri mm.
Oppdrett ved Lubben vil være negativt for videre bosetning på Nordeidet og føre til visuell
forurensning av området.

lagt til grunn når det gjelder
fiskeområder.

62. 17.02.15 Kyrre
Andreassen

Er i mot AK-9. Kan ikke akseptere at fiskeplasser som har vært benyttet i generasjoner blir
ødelagt, og at det legges til rette for oppdrettsanlegg like inntil boligområder på Reinøya.

AK-9 er tatt ut av planen.

63. 03.03.15 Margitta
Kampman

Padler mye på yttersida av Kvaløya og Ringvassøya. Viser til erfaring med padling i områder
med oppdrett på Helgelandskysten, der lyd, lukt og en film på vannet reduserer
padleopplevelsen. Frykter at store oppdrettsanlegg vil ødelegge den flotte yttersida av Tromsø.
Registrerer at fisket har gått tilbake, etterspør hva som gjøres for å bevare den lokale
fiskebestanden.

På yttersida av Kvaløya og
Ringvassøya er det gode
strømforhold og vannutskiftning, og
problemet med lukt og film på
vannet vil være mindre enn inne i
fjordene.

64. 27.02.15 Marius og
Jørgen K.
Lilleby

To ungdommer med ungdomskvote som planlegger å bosette seg på Reinøya ved endt
skolegang og drive med jordbruk og fiske. Er i mot AK-9 og AK-10. Viser til problemene med
fiske i Langsundet. Har ikke store nok båter til å gå lenge ut for å fiske.

Ak-9 er tatt ut av planen, mens AK-
10 er noe redusert.

65. 03.03.15 Oppsittere på
Ytre Vengsøy

Representerer 17 oppsittere på Ytre-Vengsøy. Er i mot AK-18. Viser til at området blir benyttet til
fjordfiske, reketråling og fritids-/turistfiske, frykter at oppdrett vil ødelegge denne
næringsmuligheten. Frykter konsekvenser for bunnfauna, gyteplass, tilslamming av strand, lukt
og støy, laksesett. Oppdrettsanlegg vil ligge foran en hel bygd, frykter problemer med fortøyning
av båter og ferdsel på sjø. Deler av området er rasfarlig. Strømforholdene er for lite utredet.
Viser til at kommunen er bondefanget pga av Sjurelv må flytte fra Kaldfjorden. Protesterer på
det sterkeste mot etablering ved Ytre Vengsøy og vil bruke alle rettslige midler for å unngå slik
etablering.

Ferdsel ut og inn av havna vil bli
sikret. Det er lagt til grunn at
strømforholdene er gode, dette vil
bli videre vurdert i konsesjonssaken.
Oppdrettsanlegg må plasseres
utenfor rasfarlig område.

66. 04.03.15 Rolf-Einar
Lorentzen

Er i mot AK-27 og AK-32 i Balsfjorden. Terskelfjorden må holdes oppdrettsfri. Viser til brev fra
forskere ved UiT fra 2011 ang etablering av oppdrett i Andersdalen. Forskerne viser til
Balsfjorden sin verdi som referansefjord med store mengder innsamlede marine data, og ber om
at det ikke blir etablert oppdrett i Balsfjorden.

AK-32 i Balsfjorden er tatt ut av
planen.Det er knyttet innsigelse til
AK-27, og resultatet av mekling vil
avgjøre saken.

67. 16.02.15 Rolf Seljelid,
Per Frank
Hansen

Grunneiere på Gåsvær og Valneset. Har en rekke kommentarer til konsekvensutredningen med
henblikk på AK-16. Mener at konsekvensene av akvakultur i dette området er undervurdert,
særlig i forholdt til kulturminner, friluftsliv, støy, samlet vurdering. Viser til at helhetsvurderinger
ikke er tilstrekkelige og at planen dermed framstår som en oppdrettsoneplan. Viser til at
oppdrettsnæringen ikke drives på en bærekraftig måte, jf riksrevisjonen 2012.

AK-16 er ikke satt av til akvakultur
da det ikke ble gitt konsesjon i
området.

68. 20.03.15 Sigrid Giæver
Bakken, på
vegne av flere
grunneiere

Grunneier 161/1 og 161/46. Forventer at grunneierne blir informert slik at de får anledning til å
uttale seg, dersom det planlegges noe i områdene hvor de er grunneiere.

Ved søknad om tiltak på
eiendommer skal grunneier varsles.

69. 01.03.15 Stine
Benjaminsen

Er kritisk til at det åpnes for mange ak-områder og deponiområder, mener kunnskapen til å ta
disse avgjørelsene er for dårlig. Viser til oppdrettsnæringens miljømessige og
bærekraftsmessige utfordringer, særlig med tanke på lus og rømming. Mener man isteden må
satse på andre næringer som ikke ødelegger områdene, og for akvakulturnæringen landbaserte,
lukkete anlegg. Mener at planen må avvises, at kommunene og fylkeskommunene ikke har nok
kompetanse og at staten må inn. Metodikken i planen er dårlig og kunnskapen er mangelfull.
Etterlyser dokumentasjon på at folk har fått være med på å bestemme planens innhold. Plan-og
bygningsloven og naturmangfoldloven brytes ved at planen ikke legger opp til bærekraftige

Kystsoneplanen har lagt til grunn
kjent og oppdatert kunnskap. Lus og
rømming er hovedutfordringer for
akvakulturnæringen og er tatt med i
alle vurderinger av nye ak-områder.
Kommunene sine næringsplaner tar
for seg strategisk næringsutvikling.
Kystsoneplanen håndterer
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løsninger og at føre-var prinsippet ikke legges til grunn. Ber om at planen avventes til det
foreligger nok kunnskap og at den endres slik at verdiskapning i Nord-Norge faktisk legger igjen
verdier, skaper arbeidsplasser, og forvalter naturressursene på en slik måte at en kan leve av og
med havet i framtiden også.

arealspørsmål. Det er lagt godt til
rette for medvirkning gjennom
folkemøtene i planprosessen. Både
plan- og bygningsloven og
naturmangfoldloven er fulgt i
planarbeidet. Naturmangfoldlovens
miljørettslige prinsipper er grundig
kommentert i planbeskrivelsen.

70. 03.03.15 Søren
Thamdrup

Fastboende på Bassøy, er i mot AK-12. Viser til at KU ikke har tatt hensyn til ekstreme fallvinder
i området, og ekstrem grov sjø med sterke havstrømmer og havdønninger. KU har heller ikke tatt
hensyn til sjøledning gjennom området, at Stabbeleia vil bli sperret, at sild og kval bruker
området, samt fiskere, at området i økende grad benyttes til friluftsliv, og at oter og steinkobbe
kan føre til skade på merder.

Tromsø kommune ønsker å beholde
AK-12 i planen. Fylkesmannen har
innsigelse og mekling vil avgjøre
saken. Informasjon om sjøledning er
nå tatt med i KU. Nærmere om
anleggets plassering og
dimensjonering i forhold til leia og
lokale værforhold vurderes ved evt
søknad om konsesjon og tillatelse
etter havne- og farvannsloven.

71. 20.03.15 Terje Karlsen Er i mot AK-9. Ønsker ikke at friområdet og strendene i Grøtfjord får oppdrettsanlegg i nærheten.
Dette er ett av Tromsøs mest populære utfartsområde både for byens innbyggere og turister.

AK-9 er tatt ut av planen.


