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Rullerin av areal lan / k stsone lan

Nordkapp Fiskarlag synes det er dårlig informasjon fra kommunen, at dem i en såpass stor sak ikke
har gitt melding/informasjon via mail eller sms.

Styret i Nordkapp Fiskarlag har fått opplysninger om rullering av arealplan / kystsoneplan for
Nordkapp. Vi har ikke satt oss så mye inn i denne sak for det er sesong for fiskeriene og vanskelig
og samle medlemmene. Men vi konstantere at det er noe forandringer fra tidligere.

Vi holder fast at Tufjord en må være oppdretts-fri og videreføres som det er i dag.

Når det gjelder Vannfjorden og utvidelse av dette område er det greit så lenge dem holder seg unna
gyte og oppvekstområde.  I  følge fiskeridirektoratet kommer en del av oppdrett i konflikt med
gyteområde og det sier vi  Nei  til. Da må dem fløtte dette litt eller fortøye på en annen måte.

Svartholla er greit for så vidt, det kan i perioder være stor trafikk og aktivit i nærheten når fisken
siger inn mot sundet. Men det kan aksepteres med forståelse fra begge sider de årene at fisket er
godt inne på sundet.

Når det gjelder planlegging av havn,kaianlegg i Skipsfjord så berører det både fiskeriene og
trafikken på fiskefeltet. Område opnan til helnes og inn kammøyflorden , skipsfjord, er et av de
største fiske og fangst områdene ved nordkapp. Der driftes med store mengder bruk, og med trafikk
inn og ut fjorden blir det konflikt og tap av redskap. Det så vi godt i tiden det var omlasting av olje
på Sarnes,

Vi vet at fristen er godt ut men vil likevel kommentere disse pungt. Dette er såpass stor sak at det
burde være holdt et møte med kommunen og lokallagene for felles interesse og enighet.

Med vennligst hilsen
styret


