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Det ble registrert oppmøte ved dørene og Martin fra Bø Kommune holdt en helt kort 

introduksjon. Hans Christian fra Hadsel Kommune holdt så et lengre innlegg som en 

innføring i alt mulig Kystsoneplan. Det ble så besvart spørsmål fra salen. Disse er gjengitt i 

stikkord. 

 

Spørsmål fra Salen 

1. Kan kystsoneplanen overstyre/erstatte eksisterende kommuneplanen? Det kan den 

hvis kommunestyret vedtar kystsoneplanen. 

2. Innspill fra Berit Hansen turlaget: «Kystsoneplanen bør i størst mulig grad ta hensyn 

til eksisterende arealplan». 

3. Kommentar fra Tom Tobiassen (kystfisker og AP) til innspillet til Berit Hansen «Er det 

ikke da fare for at kystsoneplanen er bortkastet arbeid hvis den ikke fører til 

endringer og unngår alle konflikt områder.» 

4. Svar på spørsmål: «Grensa til kystsoneplanen er definert til midlere høyvann, 

kommunenssjøareal går ut 1 Nautisk mil men man arealplanlegger ofte helt ut 

«kommunegrensa» i sjø. 

5. Svar på Spørsmål: «Planen er juridisk bindene etter kommunestyret har vedtatt 

planen.» 

6. Det er bred enighet om: «Det gis for mange dispensasjoner i 100-metersbeltet, og 

det er alt for mange flytebrygger til bruk for enkelt hytter.» 

 

 

Kartoppgaven 

Det ble så delt ut papir utgave av arealplanen på de 2 gruppebordene i salen. Her var tanken 

at man skulle lettere komme med innspill på denne måten. Innspillene er gjengitt i stikkord. 

1. Ole. J .Johansen Bø museum «Ny akvakultur aktivitet i området flagskallen vil være 

skjemmende for båttrafikken». Vedlagt er Notat flaggskallen som ble ettersendt 

orienteringen i formannskapet 01.10.2020. 

2. Innspill Arne R Hole, SV: «Fra innerst i Eidsfjorden til ytterst og et stykke ut i 

vesterålsfjorden er det fiske som ikke er tegnet i dagens arealkart, her fiskes det 

makrell, Sild, rognkjeks, breiflabb og krabbe.» 

3. Innspill Arne R Hole: «Det er et skjellsand området fra kleppelv til og med 

Nordahlstranda, dette området bør vernes av forskjellige årsaker. Skjellsand er ikke 

regnet som en fornybar ressurs. Det er flere viktige bruksområder for skjellsand, en 

lovende kreftkur fra Tromsø baseres på skjellsand. Finnes det flere slik områder? 

Dette bør kartlegges»  



4. Innspill Arne R Hole: «Generelt bør man bevare naturmangfoldet, kartlegge områder 

i ånden av føre var prinsippet.» 

5. Tom Tobiassen AP og Fisker: «Kan ikke se at det er noen umiddelbar konflikt med 

fiskeri at det etableres akvakultur på Flaggskallen. 

6. Tom Tobiassen: «Det er vanskelig for oppdrett å «få» områder uten å møte 

motstand fra spesielt fiskeri.» 

7. Tom Tobiassen: «Det mangler spesifikke fiskeområder i kartet, tradisjonelle garn/line 

settinger merkes og bevares (bruk databasen til bruksvakta Sortland)». 

 

 


