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HØRINGSUTTALELSE — AREALPLAN

Styret i Nordkapp JFF har behandlet forslag til arealplan som er lagt ut på høring.
På generelt grunnlag er foreningen av den oppfatning at offentlige myndigheter må være
restriktiv når det vurderes tiltak som vil ha en negativ effekt på jakt, fiske og tradisjonelt
friluftsliv. Dette gjelder spesielt tiltak som ikke er det som kan betraktes som samfunnsmessig
nødvendige eller viktige, som motorisert ferdsel i utmark. .

I hovedtrekk fremstår planen som både grundig og gjennomarbeidet og det er relativt få deler
av planen som i negativ grad berører muligheten til å drive jakt, fiske og friluftsliv.

Men særlig et av tiltakene vil ha negativ effekt og dette gjelder det foreslåtte arealet til
oppdrett i Vedbotn. Et oppdrettsanlegg i dette området vil helt sikkert få negative
konsekvenser på sjørøyebestanden i Strandelvvassdraget som pr. idag har en begrenset
bestand av flott sjørøye.

Det er flere grunner til at vi er svært negativ til oppdrett i dette området. I dag er dette det
eneste vassdraget i kommunen med en bestand av anadrom fisk som har lett tilgjengelighet
for å drive sportsfiske. En annen grunn er historikken til vassdraget og ikke minst historikken
til Lafjordelva.

På midten av 1950 tallet ble kraftstasjonen til Repvåg Kraftlag A/L i Reinelva bygget.
Lafjordelva — som da var en svært god lakse- og sjørøye elv — ble i praksis ødelagt som
sportsfiskeelv og vannføringen i Strandelva ble kraftig redusert. Etter noen år var også
sjørøyebestanden i Strandelvvasdraget tilnærmet borte og på slutten av 1970 tallet tok
Nordkapp jeger- og fiskeforening tak i problematikken. Gjennom utsetting av sjørøyesmolt,
oppsyn og begrenset uttak. klarte man å bygge opp en liten, men stabil bestand av sjørøye.

Derfor fremstår det for oss som uansvarlig at man nå foreslår å regulere Vedbotn til oppdrett
all den tid at dette vil ha negativ effekt på det som er igjen av sjørøyebestanden i det
opprinnelige Strandelvvassdraget. Det som opprinnelig var to vassdrag med gode anadrome



bestander, er allerede gjennoms dagens reguleringer kraffig berørt. Et evt. oppdrettsanlegg i
Vedbotn vil medfører ytterligere press på det som er igjen av sjørøye. .

Det er allment kjent hos både Fylkesmannen i Finnmark og Miljødirektoratet at flere
sjørøyebestander i Nord-Norge har hatt en negativ utvikling. Det er også allment kjent at i den
perioden sjørøya er i sjøen, beiter den relativt intensivt og sammenlignet med de andre
anadrome artene holder den seg nært "hjemmevassdraget".

For oss som forpakter vassdraget fremstår det som åpenbart at det vil være til skade for
Strandelvvassdraget å plassere et oppdrettsanlegg 1-1,5 km fra elveutløpet i sjøen. Det kan
raskt nevnes problemene som oppdrettsnæringene sliter med, bla. lus, rømt fisk og sykdom

Fylkesmannen i Finnmark har i sin uttalelse av 1.2.2016 kommet til samme konklusjon, dvs.
at man går imot at området reguleres til oppdrett. Det vises her til Fylkesmannens uttalelse for
mere detaljer.

På bakgrunn av dette er Nordkapp jeger og fiskeforening sterkt imot at det etableres
oppdrettsanlegg i Vedbotn. Som et absolutt minimum, krever vi at det blir laget en utredning
som tar for seg hvilke konsekvenser dette vil ha for Strandelvvasdraget før kommunen går
videre med denne delen av arealplanen.

Dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon er det bare å kontakte undertegnede.
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