Referat fra referanse-/kommunegruppe - Marint vern Andfjorden
Møtested:
Dato:
Tid:

Harstad, Harstad kommune
2. mai 2019
Klokka 11:00 – 15:00

Tilstede:

Elisabeth Karlsen (Nordland Fylkes Fiskarlag), Erik Norvoll (Andøy Fiskarlag), Magnar
Haraldsvik (Andøy fiskarlag), Børge Arvesen (Straumen Fiskarlag), Tor Are Vaskinn (Fiskebåt –
Havfiskeflåtens organisasjon), Eli-Kristine Lund (Fiskarlaget Nord), Mira Aasjord (Fiskeridirektoratet
Nordland), Tom Hansen (Fiskeridirektoratet Nord), Roger Olsen (Kystfiskarlaget), Inge Berg
(Fylkesmannen i Troms og Finnmark), Åsmund Andersen (Fylkesmannen i Nordland),

Forfall:
Søndre Torsken fiskarlag, Senjahopen fiskarlag, Nordre senja fiskarlag,
Sjømatbedriftene, Rekelaget nord.
Referent:

Åsmund Andersen/Inge Berg

Åsmund Andersen innledet møtet med å presentere utredningsområdet for Andfjorden marine
verneområde. Området er innenfor områdekategori Transekt kyst-hav der verneverdiene er knyttet
til mangfoldet av naturtyper, fra innerste fjordarm, ut til storhavet utenfor kontinentalsokkelen.
Siden transektområdene i marin verneplan for det meste er store, åpne, sjøområder med god
vannutskifting er verneverdien knyttet til sjøbunn og organismesamfunnet som lever på den. Det er
foreslått referanseområder for forskning på påvirkning fra bunnfiskeredskaper, samt
referanseområde for overvåkning av akvakultur/regional vannkvalitet i kyststrømmen. I tillegg er det
to områder innenfor utredningsområdet som en ønsker å utrede om det er behov for særlig
beskyttelse. De viktigste brukerinteressene i området er knyttet til fiskeri, forsvar og akvakultur.
Inge Berg orienterte om utredningsprogrammet som er under utarbeidelse. Utredningsprogrammet
er en plan for planen. Som utgangspunkt for KU-utredningen brukes foreslått verneforskrift for
Lopphavet marine verneområde.
Utredningsprogram vil bli sendt ut på 6 ukers høring. Det endelige utredningsprogrammet må
godkjennes av Miljødirektoratet før en kan innhente tilbud fra konsulenter.

Innspill fra referansegruppa:
•

•

Straumen Fiskarlag stilte spørsmål om hvorfor samisk interesser har såpass stor
representasjon i arbeidsutvalget for marin verneplan i Nord-Norge (AU). Særlig ettersom det
ikke er virkemiddelkommuner innenfor utredningsområdet. Straumen fiskarlag mener
Norges fiskarlag bør få styrket rolle og særlig i AU. Dette må være mye viktigere enn samiske
tilstedeværelse i denne verneplanprosessen.
o Fylkesmannen vil kvalitetssikre om begrepet virkemiddelkommuner benyttes i
utredningsprogrammet/KU tema. AU er oppnevnt på nasjonalt nivå, egentlig for å
oppfylle konsultasjonsplikten staten har med samiske interesser. Fylkesmannen har
prøvd å få dette endret slikt at AU kan være tilpasset hver enkelt verneplanprosess,
uten å lykkes.
Fiskarlagene er bekymret for sumvirkningene. Forsvaret, økt akvakulturvirksomhet, vern av
kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA vern) og marint vern gjør at det blir
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vanskeligere å drive med fiskeri eller annen bruk av naturressurser. Nedleggelse av viktig
infrastruktur f.eks Andøy flyplass påvirker også samfunnene negativt. I tillegg mener de at
marint vern slår særlig negativt ut i Nord Norge der de store verneområdene foreslås.
Fiskarlagene ønsker at det gjennomføres møter evt. møteplasser på deres hjemmebane.
Møter på Andenes og Finnsnes vil bidra til at flere kan være med i prosessen.
o Fylkesmannen vil vurdere egne informasjonsmøter ut over høsten på disse stedene.
Kystfiskarlaget og fiskarlagene er skeptisk til etablering av akvakulturanlegg ved Steinavær.
Området bør være fritt for akvakulturvirksomhet.
Andøy fiskarlag mener restriksjonsområde (i alle fall sørsiden) knyttet til bambumskorallskog
vil delvis være i konflikt med fiskeriaktiviteten i området. Det fiskes ned til 250 meter dypt i
indre deler/sørlige deler av Andfjorden. De mener at avgrensningen av korallskogen er for
grov og unøyaktig. Ikke egnet å vise slike områder som firkanter.
Andøy fiskarlag mener at det søndre/nye alternative referanseområdet knyttet til
snurrevadfiske er delvis i konflikt med snurrevadfiske. Det vil være bedre om dette
referanseområdet trekkes lengre inn i Bleiksdjupet. Indre deler av Bleiksdjupet benyttes kun
til linefiske og garnfiske.
Nordland Fylkes Fiskarlag lurte på om det også vil kunne bli restriksjoner på fiskeri innenfor
referanseområdet for akvakultur/regional vannkvalitet.
o Fylkesmannen mente at det ville være sannsynlig at det her kom til å bli restriksjoner
på fiskeri som kunne påvirke bunnforholdene i vesentlig grad, f.eks tråling.
Fiskarlagene ønsker koordinatene til de ulke referanse - og restriksjonsområdene. De vil da
kunne tegne/legge disse inn i sine egne kartplottere etc. og sjekke opp om områdene
overlapper med fiskeriinteressene og komme med råd til fylkesmannen om
endringer/justeringer av referanseområdene.
o Fylkesmannen har den 7 mai sendt ut koordinatene på e-post til referansegruppa for
fiskeri og bedt om tilbakemelding innen den 28 mai. Fylkesmannen vil i
utgangspunktet etterstrebe å få til minst mulig konflikt på de alternativene som skal
konsekvensutredes opp mot hverandre.
Straumen Fiskarlag: Tips: Sjekk biotopkart for Astafjordprosjektet og kfr. NGU/Oddvar Longva
om referanseområdene.
Andøy Fiskarlag ønsker at referanseområdene blir minst mulig. Det kommer stadig ny
teknologi, som gjør det mulig å fiske på steder som det ikke var mulig for noen år siden.

