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REFERAT FRA FOLKEMØTE I HADSEL 21/10-2020 VEDR. 

INTERKOMMUNAL KYSTSONNEPLAN 
  
 

Saksnummer: Saksbehandler: Dato: 

19/04946 Hans Christian Haakonsen, 76 16 41 46 21.10.2020 

 
Den 21/10-2020 kl. 19-21:30 ble her avholdt folkemøte på rådhuset i Hadsel vedr. 

arbeidet med interkommunal kystsoneplan etter forutgående innkalling til 

kommunestyret m/ varamedlemmer, samt kunngjøring i Bladet Vesterålen, kommunens 

hjemmesider og på Facebook. 

 

Det møtte 13 personer, hvorav 3 var fra administrasjonen og 5 var politikere. 
 

På forhånd ble det avtalt at følgende medlemmer fra administrasjonen skulle føre 

referat: Bianca Maria Johansen (regionrådet), Daniel Sowe (Hadsel kommune) og Raina 

Kristensen (Sortland kommune/ arbeidsgruppa for kystsoneplanen). Dette referatet er 

således en sammensetning av nedtegnelser fra disse tre. 
 

Først i møtet gikk Hans Chr. Haakonsen fra Hadsel kommune igjennom saken gjennom 

å vise foiler på prosjektor. Deretter ble det åpnet for spørsmål, og sist var det 

gruppearbeid. 

 
Følgende spørsmål/svar ble notert av referentene, og sammenfattes slik: 

 

• Spørsmål: Planen skal være forutsigbar, hvilket tidsperspektiv? 

Svar: Vi setter 10 år, det som pleier å settes. Vi tar stilling underveis om den 

trenger fornying. 

• Spørsmål: Klimaendringer og forskjellig, endrer naturen. Kunnskapen vi hadde i 
fjor er utdatert i år. Havbruk som eks, er lagt på gyteområder for torsk. Vet ikke 

hvor den vil gyte. Er det noen mekanismer som kan fange det opp? 

Svar: Vi vet at det vil bli endringer, nye arter kommer og andre forsvinner, dette 

må vi ha med oss. Fiskeridirektoratet har nylig vært i regionen og intervjuet 

fiskere for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget og se om her er endringer.  
• Kommentar: Dette er et folkemøte, men hvor er folket?  Hvorfor kommer ikke 

folk? 

Svar: Det har vært lite folk på alle møtene.  Møtene er kunngjort på vanlig måte 

gjennom annonsering i aviser, hjemmeside, facebook og invitasjoner. Vi skulle 

gjerne hatt flere innspill og det vil komme en annonse om innspill, samtidig som 
vi vil prøve å få til en redaksjonell omtale med informasjon om tilrettelegging for 

innspill 

• Spørsmål: Tidsperspektiv relatert til klimaendringer. Kommer til å akselerere. 

Vet dere så mye om dette at dere kan ta hensyn til det? 

Svar: Planer er i stadig større grad ferskvare selv om vi ønsker forutsigbarhet. 

Her kan tilkomme endringer som følge av forhold vi i dag ikke kjenner til. Planen 
kan derfor bli revidert i løpet av planperioden på 10 år.   

• Kommentar: Kartet, fint planområde. Lødingen tilhører et annet havområde enn 

oss. Hvorfor er de med oss? 

Svar: Lødingen ble invitert med da de er medlem i regionrådet, og de takket ja til 
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invitasjonen. Mulig det hadde vært bedre for dem å delta i det påstartede 

arbeidet med Kystsoneplan for Ofoten, dog aksepterer vi deres valg. 

 

Følgende innspill kom frem etter gruppearbeidet og sammenfattes slik: 

 

• Området ved Fiskebøl, bør tas inn. Ligger i le for fallvind, vi bør unngå tiltak i 
vindutsatte områder som f.eks. nordsiden av Fiskebøl industriområde. Områder 

må være trygge for å søke ly. Dette gjelder også på Sløverfjord-siden.  

• Farlig å legge ut et område som ingen vil ha. Lettere for Nordlaks når de er alene. 

Må ta bort et område til havbruk (A19), grunnet innflyging til Skagen.  

• Må ha noe på Fiskebøl siden for fiskere. De har interesse for en havn. I 
Fiskebølvika ble her lovet noe fra kommunene sin side: Bruks-hus og flytebrygge. 

Ikke tilrettelagt for fiskere.  

• Forvaltningsmessige forhold? Generelt om vern om strandsonen.  

• Ikke så mange skjærings-punkter mellom bruk og vern i kommunene. Når kan vi 

gå i land på Seløya? Vanskelig for folk å vite når de skal holde seg unna øyene.  
• Havet i Hadsel er fullt, når områder skal legges ut må det være adresse på disse, 

dvs. hvem som skal bruke dem. Ønsker ikke at andre skal legge seg mellom.  

• Fiskerisiden, blitt veldig bra på Melbu. Mottaket på Melbu viktig, må tilrettelegge 

for videre drift. 

• Melbu er strategisk viktig havn for villfiskeriene. Som leveringssted. Fiskeriene må 

ha steder å legge i land/ levere.  
• Folk bør informeres om når man ikke kan gå i land på holmer. 

• Fiskeriområdet sør og vest for Hadseløya bør utvides østover til Brottøya  (har 

vært inne i på fiskeridirektoratets kart og fiskeridata nå i morges og i dag er det 

en helt annen detaljeringsgrad på området  

• Referat fra folkemøter bør ligge på Vesterålen regionråd sine nett-sider. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
Hans Christian Haakonsen 

Spesialrådgiver, plan- og utviklingsavdelingen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


