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1 Bakgrunn og målsetninger for arbeidsverkstedet.  

 

Medvirkning tar tid og tilrettelegging av deltakelse i planprosessen må balanseres mot hensynet til framdrift i 

planarbeidet. God medvirkning forutsetter god informasjon. I dette arbeidet legges det opp til en 

gjennomføring hvor både medvirkning og informasjon virker sammen. I første fase er planprogram sendt på 

høring, og merknader er blitt behandlet på tradisjonelt vis.  

For en interkommunal plan vil det i tillegg være behov for en større grad av aktivt informasjonsarbeid, utover 

planprogrammets høringsperiode.  

Det er i planprogram opprettet tre ressursgrupper som skal få frem innspill fra interessenter underveis i 

planprosessen. Ressursgruppene representerer henholdsvis akvakultur/fiskeri, reiseliv og natur/friluftsliv. Det 

er også opprettet en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hver av prosjektets kommuner. 

Vesterålen regionråd er prosjekteier og arbeidsutvalg, og Norconsult er prosjektleder.   

Ressursgruppene:  

• Havbruk og fiskeri 

• Natur og friluftsliv 

• Reiseliv 

Arbeidsgruppen:  

En arealplanlegger fra hver av de seks kommunene i Vesterålen.  

1.1 Målsetning 

Vårt gjennomførte arbeidsverksted inviterte ressursgruppene og arbeidsgruppen sammen, for i fellesskap 

drøfte hvordan videre innspill og bidrag i planprosessen skal utføres.  

Målsetning med møte var å bli kjent med planprosess, nivå, periode for innspill og ikke minst; bli kjent med 

hverandre og hvordan vi videre skal gi innspill og i samarbeid vurdere innspill og konfliktlinjer.  

• Detaljnivå – hvor er vi og hva kreves av oss!  

• Fremme interesser og ….se motstridende interesser!  

• Verdier og felles interesser - Interkommunal kystsoneplan!  

Møtet var lagt opp som et arbeidsverksted med innledende fagpresentasjoner og gruppearbeid.  

Foreliggende notat refererer møteinnhold og oppsummerer status, samt videre framdrift.  
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1.2 Fra planprogram  

 

Prosjektmål 

• Omforent plan for sjøområdene forankret i kommunene, næringsliv og befolkning. Planen skal bestå 

av arealdel (plankart), bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning. Planen skal 

vedtas i hver kommune og vil være juridisk bindende. 

 

• Etablere opplegg for implementering av plan i deltakende kommuners gjeldende arealplaner.  

 

Etablert kartportal for prosjektet vil gjennom innspill og senere planforslag brukes til å hente 

ut ferdige kommunedelplaner for hver enkelt kommune  

• Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase. 

 

o Kartportal med tilhørende vedtatte kommunedelplaner overtas av regionrådet. 

 

Effektmål 

• Retningsvalg for bruk og vern av sjøarealene i regionen.  

• Forutsigbarhet for kommunene, næringsliv og befolkning. 

• Økt kunnskap i deltakende kommuner om konsekvenser av ulike typer arealbruk i sjø. 

• Økt kunnskap om ulike interessenters bruk av sjøområdene i regionen. 

• Økt kunnskap om hva bærekraftig forvaltning av sjøområdenes økosystemtjenester innebærer. 

 

 

Link til kartportal: 

·http://norconsult.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3cc084461ef448399170761c394bb643 

 

 

 

http://norconsult.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3cc084461ef448399170761c394bb643
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2 AGENDA 

 

Del 1 Informasjon og status       10:00 – 12:00 

a) Velkommen og målsetning for dagen 

b) Presentasjon av deltagere 

c) Interkommunal kystsoneplan – prosessløp og arbeidsform  10:30 – 11:30 

  Fiskeridirektoratet – status oppdatering fiskeridata 

  Akvaplan Niva – utviklingstrekk, økologi og miljø 

d) Speakers`corner       11:30 – 12:00 

  

 LUNSJ         12:00 – 1230  

 

Del 2 Rundbordskonferanse – arbeidsverksted    12:30 – 13:30 

 Praktisk del – engasjement og innspill 

 

Del 3 Oppsummering       13:30 – 14:30  

 Presentasjon rundbordskonferanse 
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3 Referat 

 

Dato: 2020-09-30 Sted:  Kulturfabrikken Sortland Tid:  1000 - 1430 

Møteleder: Lars A. Uttakleiv Referent: Lars A, 
Uttakleiv 

Virksomhet:  Navn/Init.:  Til stede:  Kopi:  

Reiseliv - politikerrep. fra Andøy Robert Svendsen  X 

Reiseliv – næringsrep. fra Bø Ann Karina Jacobsen X  

Reiseliv – næringsrep. fra Sortland Sverre Birkeland  X 

Reiseliv - politikerrep. fra Øksnes Tove Hansen  X 

Naturvernforbundet og NOF i Vesterålen Jens Are Johansen X  

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland Gisle Sæterhaug  X  

Kystlagene i Vesterålen / Bø Kystlag Willjar Rubach  X  

Vesterålen Turlag Willy Vestå  X  

Eidsfjord sjøfarm AS Roger Simonsen X  

Kristoffersen Egil og sønner AS Eva Kristoffersen X  

Nordlaks AS Tor Anders Elvegård  X  

Øyfisk AS Kristian Klo X  

Andøy fiskarlag Eirik Norvol X  

Bø kystfiskarlag Stig Pedersen  X 

Sortland fiskarlag Willy Olsen  X  

Nordland fylkes fiskarlag Elisabeth Karlsen X  

Nordland fylkes fiskarlag Hans Fredrik Sørdal X  

Hadsel kommune  Hans Christian Håkonsen  X  

Bø kommune Martin Nilsen X  

Lødingen kommune Kristina Husjord  X  

Øksnes kommune Ingeborg Utheim  X  

Andøy kommune Trine Kristiansen Berg X  

Sortland kommune Raina Kristensen  X  

Fiskeridirektoratet Mira Bolsøy Aasjord X  

Fiskeridirektoratet Silje Svendsen X  

Vesterålen regionråd Bianca Maria Johansen X  

Akvaplan niva Tormod Henry Skålsvik X  

Norconsult Lars A. Uttakleiv X  

Norconsult Magne Haukås X  

 

 

Punkt

: 

Sak: 

 1 a Velkommen og målsetning for dagen 
Møteleder Lars André Uttakleiv ønsket velkommen og gikk igjennom målsettinger for dagen.  
 

1 b Presentasjon av deltagere 

Kort presentasjonsrunde der alle deltakerne presenterte seg selv. 
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1 c Interkommunal kystsoneplan – prosessløp og arbeidsform 
 
Møteleder gikk igjennom: 

- hensikten med ressursgrupper og medvirkning  
- mål med planen og målstyrt planlegging 
- innspill og kartportal 
- siling av innspill  
- konsekvensutredning 

 
Spørsmål fra salen: Hvordan involveres politisk nivå? Svar:Arbeuidsutvalget består av 
kommunenes ordførere. Kommunestyrer informeres underveis. 
 
Fiskeridirektoratet v/Mira Bolsøy Aasjord 

- direktoratet ivaretar både fiskeri- og havbruksinteressene og er innsigelsesmyndighet 
- er i gang med oppdatering av fiskeridata 
- høring av kartdata oktober/november og endelig publisering forhåpentligvis i slutten av 

desember 
- også kystfiskarlaget og ikke-medlemmer inviteres på kartleggingsmøtene, samt fiskere 

fra andre kommuner 
- erfaring viser at det er viktig at også havbruksnæringen deltar aktivt i planprosessen 

 
Akvaplan niva 

- lokaliteter og produksjon 
- miljøundersøkelser 
- teknologiutvikling og lokalitetsstruktur 
- vekst i havbruk og fiske, men også nye arter, tang og tare, utnytte ressursene bedre 
- arealplanlegging er viktig for å unngå dispensasjoner, men samtidig gjør 

teknologiutvikling det utfordrende å planlegge  
 

 

1 d Speakers` corner 

 

Havbruksnæringen v/Tor Anders Elvegård 

- Havbruksnæringen kommer med et felles innspill til planarbeidet 

- Næringen er avhengig av koordinering 

- Noen selskaper har flere interesseområder (fiskeri, fiskemottak, reiseliv, oppdrett osv) 

- Næringen er opptatt av og avhengig av bærekraftig utvikling 

- Bruk og vern er selvsagt for næringen 

- Næringen skal møtes i november og arbeide med innspill til planen 

- Lokal forankring – næringene i Vesterålen er i stor grad lokale selskaper. 

- Næringen ønsker ikke store avsatt (flerbruks)arealer som skaper lite forutsigbarhet. 

- Det er mange ulike oppdrettsformer i Vesterålen (fangstbasert, tang og tare, oppdrett 

mm), og blant annet derfor bør arealplanene revideres jevnlig for å fange opp endringer 

i oppdrettsform og teknologiutvikling. 

 

Natur og friluftsliv v/Willy Vestå  

- Naturens tålegrense må være premisset for planarbeidet 

- Det er mange ulike interesser og organisasjoner som bruker kystsonen og som bør 

være med i arbeidet (også dykkere bør være med f.eks.) 
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- Planprogrammet er en tydelig bestilling fra kommunene om å sikre naturens bæreevne 

og barn og unges oppvekstvilkår 

- Kystsonen er en allmenning uten privat eiendomsrett 

- Akvakultur med ferdselsforbud utfordrer allmenningen 

- Store flerbruksområder er ikke ønskelig 

- Havbruk er viktig for sysselsettingen i Vesterålen og dermed også for bolyst 

- Kystlag og padlere er blant annet opptatt av tilgang til strender og holmer og frie 

seilingsleder 

- Naturvernforbundet og NOF er blant annet opptatt av å ta vare på verneområder, 

anadrome vassdrag og terskelfjorder 

- Friluftsliv og turlag er blant annet opptatt av fremkommelighet, utsikt og estetikk 

 

Fiskeri v/Hans Fredrik Sørdal  

- Fiskere påpeker at samarbeid i arealsaker i praksis betyr å tape områder og arealer 

- Fiskeri er en arealkrevende næring 

- Næringen er opptatt av miljøet 

- Fiskeri skal bidra konstruktivt til planarbeidet og bidra til sysselsetting 

- Planen må også gi muligheter til fremtidens fiskeri 

- Arealbegrensinger er en utfordring for fiskeri 

- Store utfordringer og pågående arealkonflikter, særlig rundt Forsvarets aktivitet rundt 

Andfjorden og Gavlfjorden / Andøy.  

- Hvem har eierskap til naturressursene? Hvem kan høste tangen i fjæra? 

- Dispensasjonssøknader kort tid etter en omfattende planprosess er svært uheldig og et 

demokratisk problem. 

- Det må unngås omkamper, og det kan kanskje sikres gjennom gode bestemmelser. 

- Det er positivt at det i Vesterålen legges opp til enbruksområder og ikke 

flerbruksområder. 

 

Reiseliv v/ Ann Karina Jacobsen  

- Reiseliv i Vesterålen er i vekst og mange bedrifter bruker havet i sin næring 

- Det er potensiale for vekst i næringen 

- Turistene kommer på grunn av naturen og kysten, kystkultur og matopplevelser, 

bærekraftig rein natur og reint hav 

- Vi vil bidra til arbeidet med kystsoneplanen blant annet fordi vi også er formidlere til 

turister om det som fiskeri og havbruksnæringen holder på med, og det er viktig for oss 

å kjenne til disse næringene. 

- Helhetsproduktet – Sjømat, natur og opplevelser. 

 

2 Rundbordskonferanse – arbeidsverksted 
Deltakerne var på forhånd delt inn i tre grupper der alle ressursgruppene og to kommuner var 

representert på hvert bord. Gruppene fikk en liste med problemstillinger og spørsmål som de kunne 

diskuter ut ifra. 

3 Presentasjon rundbordskonferanse 
 
Gruppe 1 v/ Trine Kristiansen Berg 

- Mål med planen bør være: forutsigbarhet og lik behandling, se hele området som en 

helhet, like retningslinjer 

- Områder for fiske er utfordrende å definere fordi det avhenger av årstider mm 
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- Reindrift må ivaretas (flyttleier og kultur) 

- Tareskogen må ivaretas som viktige oppvekstområder 

 
Gruppe 2 v/Martin Nilsen 

- Planen bør bidra til forutsigbarhet for alle 
- Dersom alle vinner/taper er det kanskje tegn på en bra plan? 
- Det er viktig med lik forvaltning på tvers av kommunene 
- Det er for lite kunnskap om hvordan akvakultur påvirker for eksempel gyteområder for 

fiskeri 
- Hva skal avsettes til fiskeri – behov for bedre kunnskap for / retningslinjer for avsetting 

til fiskeriformål 
- Turområder på land må også tas hensyn til i planarbeidet 

 
Gruppe 3 v/ Willy Vestå 

- Vi på gruppa har lært mye nytt om hverandre i dag, så det har vært produktivt. Dette 
gjør det enklere for de ulike interessene å forstå de andres utfordringer og behov. 

- Jeg trodde vi skulle ha kommet lengre og startet å diskutere konkrete problemstillinger, 
men forstår nå at det viktigste er å bli kjent. 

- Fiskeri må forholde seg til naturen og endringer i den.  
- Eidsfjorden er for eksempel viktig for fiske, og vestsiden er viktig for friluftsliv.  
- Kystsonen strekker seg til fjæra, men hva med fritidsboliger og kyststier i strandsonen? 

Strandsonen kan bli et konfliktpotensial. 
- Nasjonale turiststier og havbruk i tilknytning til disse kan bli en utfordring 
- Friluftslivskartlegging må brukes som underlag i strandsone og viktige friluftsområder i 

sjø.  
 

Oppsummering v/møteleder 
- Innspillsrunden pågår nå, og frist for innspill er uke 49 
- Det blir nytt fellesmøte i februar/mars, eventuelt allerede i januar dersom det er behov 

for det. 
- Nå starter en runde med folkemøter i hver kommune, og det er viktig at dere tipser 

deres interessegrupper lokalt om å delta på disse. 
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Gruppearbeid – bord 1, 2 og 3.  
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4 Oppsummering og framdrift 

Innspills runde med frist i uke 49.  

Det er nå viktig at de enkelte ressursgrupper gjennomfører møter og innhenter informasjon og innspill utover 

deltagere i de enkelte gruppene. Det vil si å inkludere øvrige aktører innenfor samme næring og 

interessefelt.  

Det forutsettes at ressursgruppene organisere seg selv og gjennomfører interne møter hvor innspill drøftes 

og koordineres.  

Prosjektledelse og arbeidsgruppen i kommunene vil være tilgjengelig for spørsmål underveis i prosessen. Se 

kontaktinfo under.  

 

4.1 Framdrift  

Se vedlegg.  
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5 Representanter fra ressursgruppene og kontaktinfo 

 

Ressursgruppene 

Reiseliv   

Robert 

Svendsen politikerrepresentant fra Andøy 
robert.svendsen2@gmail.com 

Ann Karina 

Jacobsen næringsrepresentant fra Bø karina@yttersiden.no  

Sverre 

Birkeland næringsrepresentant fra Sortland sverre.birkeland@nordlaks.no  

Tove Hansen politikerrepresentant fra Øksnes tove@myrekysthotell.no  

Natur og 

friluftsliv   

Jens Are 

Johansen 

Naturvernforbundet og NOF i 

Vesterålen jensarejohansen@gmail.com 

Gisle 

Sæterhaug  FNF Nordland gisle.saeterhaug@fnf-nett.no  

Willjar Rubach  

Kystlagene i Vesterålen / Bø 

Kystlag will.rubach@gmail.com 

Willy Vestå  Vesterålen Turlag willy.vesta@vkbb.no 

   

Havbruk   

Roger 

Simonsen 
EIDSFJORD SJØFARM AS roger@prestfjord.no 

Eva 

Kristoffersen 

KRISTOFFERSEN EGIL & SØNNER 

AS Eva.kristoffersen@jennskaret.no 

Tor Anders 

Elvegård  
NORDLAKS AS 

tae@nordlaks.no 

Kristian Klo ØYFISK AS Kristian@gunnar-klo.no 

Fiskeri   

Eirik Norvol Andøy fiskarlag eirik.norvoll@hotmail.com 

Stig Pedersen Bø kystfiskarlag stig.pedersen@vkbb.no 

Jan Fredriksen   

Willy Olsen  Sortland fiskarlag villy-ol@online.no 

Elisabeth 

Karlsen 
Nordland fylkes fiskarlag 

Elisabeth.Karlsen@fiskarlaget.no 
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Arbeidsgruppen 

Kommunene   

Hans Christian 

Håkonsen  Hadsel kommune  Hans.Christian.Haakonsen@hadsel.kommune.no 

Martin Nilsen Bø kommune Martin.Nielsen@boe.kommune.no 

Kristian Husjord  

Lødingen 

kommune kristina.husjord@lodingen.kommune.no 

Ingeborg Utheim  Øksnes kommune ingeborg.utheim@oksnes.kommune.no 

Trine Kristiansen 

Berg Andøy kommune Trine.KristiansenBerg@andoy.kommune.no 
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