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

Tromsø, Fylkesmannen i Troms og Finnmark
12. mars 2019
Klokka 11:00 – 15:00

Tilstede:

Sissel Baraa (Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja), Roar Jørgensen
(Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja), Christine Myrseth (FNF Troms), Karl Rasmus
Dahle (FNF Nordland), Inge Berg (Fylkesmannen i Troms og Finnmark), Åsmund Andersen
(Fylkesmannen i Nordland),

Forfall:
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 fire referanseområder for forskning på påvirkning fra bunnfiskeredskaper. Det er også
forslått å avsette referanseområde for overvåkning av regional vannkvalitet i kyststrømmen. De
viktigste brukerinteressene i området er knyttet til fiskeri, forsvar og akvakultur.
Andersen gikk også gjennom de innkomne innspillene til oppstartmeldingen. Stort sett var de fleste
innspillene positive til vernet, men man ønsker ingen begrensninger. Spesielt ikke for fiskeri 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.
Etter kvalitetssikring hos miljødirektoratet vil forslaget til utredningsprogram bli sendt ut på 6 ukers
høring. Det endelige utredningsprogrammet må godkjennes av Miljødirektoratet før en kan innhente
tilbud fra konsulenter.

Innspill fra referansegruppa:
•

•
•

•

Dumping av mudringsmasser er skadelig for tobis. Stor fare for spredning av miljøfarlige
stoffer. Vurder om slik aktivitet kan styres til årstider da gjør mindre skader f.eks etter at
våroppblomstringen i havet er ferdig. Havneaktivitet er en formidabel bidragsyter av
forurensning.
Roar Jørgensen trekker frem at hendelser knyttet til større oljeutslipp må konsekvensutredes
i.f.t marint vern. 6-10% av et oljeutslipp vil synke til havbunnen og gjøre skade.
Lokale fiskere kan supplere havforskningsinstituttet i.f.t kartlegging av fiske, oppvekst og
gyteområder. Fiskere kan ha informasjon som kan være til nytte for å forstå utvikling over
tid.
Det er ønskelig å få kartlagt tungmetaller etc i - og rundt dumpingsområdet til forsvaret

•
•
•

•

Karl Rasmus Dahle har mye informasjon om fiskeriaktiviteten ved Bleik, og har bl.a digitalisert
fiskeplasser (me i Bleiksbakkan/Bleiksdjupe).
Sissel Baraa og Karl Rasmus Dahle mener at det skjer urenset kloakkutslipp fra f.eks Andenes
og Bleik. Ber Fylkesmannen i Nordland om å sjekke dette opp.
Christine Myrseth trekker frem at det er viktig å få balansert belastningene/pliktene godt
mellom fiskeri og akvakultur m.fl. Verneplanprosessen må oppleves som en rettferdig
avveining.
Frist for å komme med innspill til utredningsprogram er senest den 26 april.

Vedlegg: Presentasjonen fra møtet.

