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Vedlegger uttalelse fra folkemøte i Laukvik 15. februar 2011. Vi ber om at lokalbefolkningen 
blir hørt i denne saken. 
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På folkemøte holdt på Laukvik Samfunnshus i regi av Laukvik Arbeiderlag og Laukvik 
Historielag i Laukvik tirsdag 15. februar 2011, ble planene om en gigantisk havbasert 
vindkraftindustri behandlet. I følge sjøkart, DEN NORSKE KYST, Gimsøy Nord, er vindmøllene 
tenkt plassert i havområdene nord for Gimsøy og Austvågøy. Dette var gjenstand for 
diskusjon på folkemøtet. Møtet hadde innledere fra turistnæringen, fiskerne, politikere og 
fagfolk. Saken/planene ble debattert og møtet endte ut i følgende uttalelse: 

I følge sjøkart, DEN NORSKE KYST — Eggum — Gimsøy — Gaukværøy — Stokmarknes er der 
skissert inn områder for havbasert vindkraft fra Lille Flæsa, innløpet til Morfjorden i 
Sydvestlig retning forbi Laukvik, Festvåg, Hovsund til Stabben utenfor Kvalnes. Videre vest og 
hele havområdet langs Eggakanten og tilbake igjen mot Lille Flæsa. Det vil i klartekst si at 
hele yttersiden blir et dødt område for fiskeriaktivitet. 

De nevnte havområder er ett av femten andre områder der det er tenkt bygget storstilt og 
svære vindmølleparker. Møtet forstår behovet for mer energi - også fornybar energi, men 
dette er alvorlig og oppleves som en betydelig trussel for næring og bosetting- og det 
skremmer. Distriktene rundt føler sin eksistens truet, og fraflytting blir neste trinn. 

Fiskeriene som fiskerne har drevet i århundrer, og som har vært leveveien og grunnlaget for 
at det har vært og er bosetning langs kysten, også i de områder som er nevnt - føler at 
grunnlaget for sin eksistens blir revet bort, hvis slike planer blir en realitet. Likeså 
turistnæringen som nå har vokst seg stor og blitt en levevei for mange, føler samme 
bekymringen og redselen for at grunnlaget for et videre liv i næringen blir borte. Dette er 
meget urovekkende. 

De grunne havområdene utenfor Gimsøy og Laukvik har et meget stort artsmangfold av fisk, 
fugler og havpattedyr. Konsekvensene for dette naturområdet kan bli alvorlige ved en 
eventuell utbygging. 

Og sist men ikke minst, skipstrafikken nord og sør gjennom Gimsøystraumen, som er ganske 
betydelig, vil måtte finne andre farleder å trafikkere. Dette vil forstyrre hele den havbaserte 
infrastrukturen i området mellom Lofoten og Vesterfflen. 

Ut fra ovenstående mener møtet at planer om en havbasert vindmøllepark i de 
havområder som er nevnt, bør trekkes tilbake av kofotkraft / Nordnorsk Havkraft. Planene 
kan ikke aksepteres, og vi krever at de leages døge 7r  na maktesløse.  

For Laukvik Arbeiderlag For Laukvik Historielag 

   

Ingva M rset onrad Haug 

Leder. 	 Leder. 
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