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Utredning om betaling for bruk av areal i kystsonen  -  innspill

Det vises til brev fra Det kongelige finansdepartement dat 15.11.07. om innspill til betaling for
bruk av arealer i kystsonen. Avdeling for Plan og utvikling har følgende merknader på deres
spørsmål:

1. I Saltdal kommune benyttes hovedsakelig kystsonen av følgende parter:
- Oppdrett for laks, tre konsesjoner for laks.
- Reiseliv - fiske fra småbåter
- Næringsbasert fiske (fåtall)
- Friluftsinteresser (fiske fra land og sjø)
- Led for båttrafikk
- Småbåthavn (båtinteresser)
- Sjøfiske etter anadrom fisk med garnsett

I fremtiden vil det være aktuelt med økning i produksjon av laks, reiselivet er forholdsvis stabilt
og det antas at næringsbasert fiske vil være minimalt fremover om ikke å gå ned i antall
registrerte helårsfiskere/binntekt. Kommunen har i dag forbud mot bruk av vannskuter, men det
antas at et slikt område kan bli lagt ut ved neste rullering av kystsoneplanen. Det kan antas at
dette kan være en økende utvikling dersom kommunen legger til rette for det.

2. Kun oppdrett er knyttet til konsesjon, og fiske etter anadrom laks med garnsett en
grunneierrett.

3. Oppdrett legger fysisk beslag på områder som kunne vært benyttet til
fiske/reiseliv/friluftsliv. Det må imidlertid bemerkes at enkelte oppdrettsområder er
lokalisert der det har vært mindre/liten konflikt med fiskeriinteressene. Ett område har
vært i konflikt med friluftslivet. Sjøfiske med garnsett berører fiske/friluftsliv minimalt.

4. Det er ikke gjort miljøundersøkelser i området som kan bevise/motbevise hvordan
oppdrett påvirker lokale miljø. Lokalbefolkning hevder at det forurenser mens
oppdretterne mener det motsatte. Anlegg for oppdrett påvirker det estetiske
(merdeanlegg, blåser, og andre installasjoner)

5. Oppdrett påvirkes av reiselivet. Oppdrettsområder er populære på grunn av at fisken som
samles rundt anleggsområdet. Båtene vil av den grunn komme nærmere anlegget enn
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lovens krav til 100 meter. Reiselivsbedriften opplyser om avstandsregelen til leietakerne.
Oppdrett påvirker reiselivet positivt. For påvirkning på fiskeriene vil det være fisk som
spiser avfallsprodukter/for fra oppdrettsanlegg. Denne har en tendens til å ha annen
kvalitet enn fisk som ikke holder seg ved merdene. Hobbyfiskere har påpeket dette, men
er ikke kjent som et stort problem som oppdrett har tatt konsekvens av.

6. Det oppleves ikke slik at det er interessekonflikter om bruk av kystsonen. I forhold til
konflikten villaks / oppdrett vil det være de som ønsker minst mulig oppdrett. Det
oppleves ikke slik at det er knapphet på kystareal på nåværende tidspunkt. Dersom det
blir utvikling i torskeindustrien vil det kunne oppstå en slik knapphet. Regler angående
smitteavstand mellom lokaliteter kan være med på å danne et grunnlag for knapphet på
arealer.

7. Ja, skal rulleres 2008.

8. Godt kunnskapsgrunnlag og god kompetanse.

9. I liten grad interessekonflikter, men i enkelte områder er det konflikt mellom
lokalbefolkning, sjøfiskere med garnsett og lokalisering av oppdrettsanlegg. Knapphet på
arealer vil ikke være et hinder for utvikling av eksisterende oppdrettsnæring i egen
kommune, men kan legge hindringer for ny virksomhet.

10. Ja, bruk som ekskluderer andre brukere av kystsonen (allmennheten) bør kunne tillegges
en form for skattlegging dersom en slik ekskludering skjer over lengre perioder (år, mnd).
Et problem vil være å skatte for eksempel områder båndlagt til vannsport? Dersom
kommunen selv har båndlagt det. En slik aktivitet vil jo ekskludere allmennheten, men
hvordan skal en kunne betale for bruken av sjøarealet?.

Lykke til

Med vennlig hilsen

Arne Hals
enhetsleder
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