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Sak: referat for interkommunal kystsoneplan  

Referat fra folkemøte Andøy kommune, kommunestyresalen. 15.10.2020 kl. 18.00-20.15 

Tilstede: 11 deltakere og to møteledere. Alle deltakere ble registrert.  

Referent: Trine Kristiansen Berg  

1. Trine ønsket velkommen til møtet, tok opp smittevern og viste frem program for 

kvelden.  

2. Hans Christian fra Hadsel kommune presenterte arbeidet med kystsoneplanen og 

svarte på spørsmål fra deltakere.  

Spørsmål og svar: 

Ole - J Nilsen: Vil den marine verneplanen spille inn i dette arbeidet?  

Svar: Marin Verneplan er en egen prosess, som vi vil ta hensyn til. Vi vil i arbeidet 

interkommunal kystsoneplan sørge for god kunnskap om den og.  

Arne Blix: Verneplanen er ikke vedtatt enda, vi har mange verneområder i sjø, Noen 

eksempler er: Skogvoll, Bleiksøya, og Bømyra, men vi har også mye vernet i sjø. Ift til den 

marine verneplanen er det store områder som er varslet.  

Svar: Det tas kunnskap om dette.  

Robert Svendsen: Lakseførende vassdrag, klarer vi å fange opp det andarome vassdragene i 

arbeidet? Man kan for eksempel ha buffer ved vassdrag. 

Svar: Vi har middels god oversikt per nå, men vi skal samle inn mer informasjon.  

Arne Blix: Vi har flest andarome vassdrag i Vesterålen.  

Svar: Det er viktig å trekke frem og det vil være naturlig for oss å gå igjennom denne 

tematikken.  

Karl- Henning Osbakk: Det er vel kommet nye føringer nå for grenser som angår elver osv.  

Svar: Det er bra at det blir mer tydeliggjort nå.  

Hans Christian Haakonsen spør: Liker vi ikke akvakultur i Andøy?  

Arne Blix: Vi har en røff kyst, vi er kanskje ikke like attraktiv som andre. 

Hans Christian Haakonsen spør: Er det interessemotsetninger dere opplever? Er det forsvar 

mot fiskeri? 

Arne Blix: Ja! Det er et samlet trykk på samme område, men vi må prøve å leve ilag. Man bør 

møtes jevnlig å diskutere aktiviteter. Det vet jeg Space gjør.  
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Karls- Henning Osbakk: Det er jo ikke bare her vi 

har denne problemstillingen, Øksnes blir også berørt av space sine områder.  

Svar: Kanskje det er bra at man har egne særmøter for å få bedre forståelse.  

Odd Arne Mikkelsen: Norges fikserlag styrer dialogen med f.eks space, det fiskes her hele 

året. Presiserer at det ikke er fikseren alene som styrer dialogen med space, men Norges 

fiskerlag.  

Hans Christian Haakonsen: I går når vi hadde folkemøte i Øksnes så ble tematikken med 

snurrevadbåter tatt opp i forbindelse med at stammene står på en og samme plass.  

Rolf-Kristian Solvoll: Vi kan ikke begynne å sope nært havbotten. Raudåte er også viktig, vi 

kan ikke stjele fisken sin mat.  

Odd Arne Mikkelsen: Kan dette arbeidet bli stoppet? 

Svar: ja, det kan jo varsles innsigelse.  

Robert Svendsen: Kommunen er myndighet for arealene sine, der kan vi mene ganske mye. 

Det skal mye til for at fylkesmannen sier nei.  

Karl Rasmus Dahle: Går denne planen ut til 12 mila? 

Svar: De grenser som allerede er planlagt i de enkelte kommunene, vil gjelde i denne planen 

også.  

Gruppearbeid: 

 

1. Innspill fra Robert Svendsen, Ingrid Hanssen og Evelyn Eigeland: 
 

 - Sikkerhetssoner knyttet til Space og Forsvar.  
- Laks: henssynssoner knyttet til lakseførende vassdrag.  
- Friluftsliv: hensynssone langs land i hele kommunen, eller presisering i 

bestemmelser.  
- Bruk og vern av sjø og vassdrag, bestemmelse mot havbasert 

oppdrett.  
- Landbasert oppdrett  - ut i sjø.  
- Vannscooter – egne områder, rekjreasjon for motorferdsel i sjø.  
- Forbud mot seismisk aktivitet. I fiskeområdene.  
- Justering av farled i forhold til ny kai i Risøyhamn.  
- Tranesvågen er naturfaglig interessant, utredning av naturkvaliteter.  
- Nordmela, trenger farledsanvisning på kart.  
- Kombinasjonsformålene må gås igjennom.  
- Reindriftsområde i Lovika kan føre til konflikt i forhold til flytting.  
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2. Innspill fra Karl Rasmus Dahle, Ole. J Nilsen, Rolf Kristian Solvoll, Odd Arne 
Mikkelsen og Karl Henning Osbakk: 

 

 - Fiskeriplassen i området Andenes, Fiskenes som forsvaret har stengt, 
må oppheves. (Forsvaret har nettopp håndhevet forbudet). Fiske har 
foregått i dette området i mange hundre år uten at forsvaret tidligere 
har sagt/håndhevet noe (om forbudet) 

- Fiske på raudåte tillates ikke i områder som dekkes i kystsoneplanen 
for Andøy. (Raudåte er føde for fisk og sjøfugler) 

- Områdene rundt Andøy blir flerbruk, Andøya Space har interesser i 
hele planområdet for Andøy. 

- Fiskeriinteresser må prioriteres.  
 

 

Møtet avsluttes.  


