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Høringsuttalelse til arealplanen for Nordkapp kommune 2015 – 2026 

Forum for natur og friluftsliv (FNF), Finnmark er et samarbeids- nettverk mellom natur- og 
friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å ivareta natur- og 
friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene. 
 
Planbeskrivelsen 

Kap. 2 Bakgrunnsteppe og rammebetingelser for arealplanen 

I planbeskrivelsen vises det til den nedadgående trenden med at antall unge i kommunen er omtrent 
halvert siden 1980, og blant de eldre øker gruppen av de eldste markant i årene som kommer. Det 
legges da vekt på at en viktig del for å snu denne trenden er å skape flere arbeidsplasser og bruke de 
naturgitte fordelene som er i kommunen for etablering av slike.  

Det nevnes da flere fortrinn som kommunen har, og videre satsningsområder for å få dette til. Det er 
meget merkelig og veldig synd at det ikke nevnes noe om den naturen som er i kommunen og hvilken 
bolyst den fører til blant de som bor og ikke minst ønsker å bosette seg i kommunen. Det er en kjent 
sak at folk som bor i Finnmark verdsetter naturen og tilgjengeligheten til denne, og ønsker å benytte 
seg av de uberørte og flotte områdene som finnes. At kommunen da ikke nevner dette som et av sine 
store fortinn er meget rart.  
Friluftsliv er den største kilden til aktivitet i Norge i dag og bidrar til naturopplevelser, 
rekreasjon, bolyst, reiseliv, folkehelse m.m.  
Nettopp den store verdien friluftsliv har i et folkehelseperspektiv, både psykisk og fysisk, er noe FNF 
mener må komme tydeligere fram i planen.  

Kap. 4.9 Reiseliv 

FNF- Finnmark mener det er uriktig å videreføre arealet på Nordkapp platået kun som byggeområde 
(i arealplankartets tegnforklaring oppført som næringsbebyggelse). Området merket på kartet er 
også et friluftsområde, hvor kommunestyret i 2014 innvilget løyve for forvaltning av et opparbeidet 
friluftsområde i henhold til Friluftsloven. Vi mener området må reguleres som et flerbruksområde i 
tråd med reguleringsformålene i reguleringsplanen over området vedtatt i 2000. Området har både 
næringsbebyggelse, kulturminner og er et friluftsområde. Det merkede området er del av det 
vernede området som det fremkommer på plankartet.   

Nordkappfjellet er et veldig viktig friluftsområde både for lokale og tilreisende, og vi mener at selv 
om forrige plan beskrev området som «byggeområde» kan det ikke begrunne at en feil skal gjentas. 
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Siden kommunestyret endret forvaltningssystemet på Nordkapp med sitt løyvevedtak i 2014 mener 
vi det er behov for å se nærmere på forvaltningen av Nordkapp.  

1) Vi mener at den gjeldende verneforskriften for Hornvika og Nordkapp må revideres i forhold 
til dagens lover for å få en plassering innenfor gjeldende vernekategorier (nasjonalpark, 
landskapsvernområde eller naturreservat).  

2) Vi mener at naturverdiene i dette viktige friluftsområdet må kartlegges og registreres 
3) Vi mener bærekraft begrepet må legges til grunn for en fremtidig forvaltning av 

Nordkappfjellet 

Selv om det ikke foreligger noen krav fra myndighetene om utarbeidelse av en egen forvaltningsplan 
over naturområdet lengst nord på Magerøya, mener vi at det er viktig at de ulike brukerinteressene 
balanseres for derigjennom å skape en bærekraftig utvikling av dette viktige naturområdet. Målet om 
bærekraftig utvikling har kommunestyret vedtatt gjennom Masterplan Nordkapp mot 2025.  

Kap. 4.10 Folkehelse 

Det bør stå at målene for folkehelsearbeidet fremkommer i en egen kommunedelplan for folkehelse. 

Kap 5.3 Sjøarealene 

Foreløpig er det svært få oppdrettsanlegg på Finnmarkskysten, noe som har vist seg å være en 
betydelig kilde til forurensing og lakselus på Vestlandet og nordover langs kysten. Miljøutfordringene 
i næringen er høyst reelle. Høsten 2013 hadde lusesituasjonen flere steder langs kysten igjen 
overskredet kritiske nivåer, noe som blant annet førte til pålegg om massenedslakting i Midt-Norge. I 
2014 har det vært særlig mye lakselus ved flere lokaliteter og i januar 2014 måtte all laks i anleggene 
i Gryllefjord og Torskenfjorden slaktes. Luseproblemet ser ut til å øke fra år til år og flytter seg stadig 
lengre nordover. Kombinasjonen av mer oppdrettsfisk i fjordene og varmere hav er noe av 
forklaringen. I tillegg til luseinfeksjoner og rømming, øker sykdommer som ILA og PD, samt at det 
rapporteres om økt bruk av medikamenter. For natur- og friluftsorganisasjonene fører den planlagte 
veksten i oppdrettsnæringen til flere bekymringer. Den ene relaterer seg til naturens egenverdi 
knyttet til negative miljøpåvirkninger på villaks, kysttorsk, viltarter som skarv, oter og kystsel, fjorder, 
økosystem m.m. Den andre omhandler konsekvensene knyttet til organisasjonenes bruk, både som 
fysiske hindringer i mye brukte områder, visuelle forstyrrelser i verdifulle landskap og bruksområder, 
påvirkning i fiskeelver, av kvaliteten på kysttorsken m.m. 
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Vann er et av de viktigste elementene for friluftsliv, både ferskvann og saltvann, og byr på en rekke 
varierte aktiviteter og naturopplevelser. For å øke aktiviteten ytterligere er en avhengig av god 
tilrettelegging, informasjon og fortsatt attraktive områder, noe som står i nær relasjon til hvilke 
inngrep som tillates i landskapet og på sjøarealene. God forvaltning av kystsonen er en forutsetning 
sett i et helsemessig perspektiv for den enkelte, så vel som  
i et samfunnsøkonomisk perspektiv 
 
Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder 

Forum for natur og friluftsliv støtter under dette punktet de innspillene som Nordkapp og omegn 
turlag har kommet med. Lokalkunnskap rundt bruken og eventuelle konsekvenser på områdene som 
planlegges utbygget må vektlegges.  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Forum for natur og friluftsliv 
Johannes Skulstad 
FNF koordinator 
 
    

   

  

 


