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Høringsuttalelse arealplan Nordkapp

Jeg synes at den siste arealplan som er foreslått av Nordkapp kommune er lite gjennomtenkt, V5c)

tar ikke vare på lokalbefolkningens interesser og er generelt dårlig for området Stranda og

omegn.

For det første, så tjener det ingen av de med tilknytning til området og lokalbefolkningen som

arealplanen faktisk angår, om Stranda gjøres om fra spredt bebyggelse til spredt

hyttebebyggelse. Jeg har planer om å flytte til kommunen, og etablere meg i kommunen,

kanskje til og med med dyrehold, men dette blir ikke mulig om bolighus ikke kan bygges i

området. Jeg kommer ikke til å flytte til noe annet sted i kommunen, så da blir det tapte

skatteinntekter for kommunen om kommende generasjoner ikke får etablert seg i området.

Om hyttefelt tar helt over, så blir lokalbefolkningen og de som har tilknytning der enda mer

overkjørt enn i dag. Dette er ikke akseptabelt i et demokrati, de lokale i et område burde alltid

komme før. Det blir jo helt på hodet at de som er fra Stranda, skal måtte lide for at andre

utenifra skal få et rekreasjonsområde som de godt kunne ha funnet andre steder.

For det andre, både hyttebygging og økt trafikk fører til ødeleggelse av både natur og

kulturminner. Dette er ikke akseptabelt, for det undergraver den sjøsamiske kulturen i

området, og tar levebrødet fra flere av de som holder til i området. Alt dette ødelegger

mangfoldet i kommunen og vil på sikt være veldig ødeleggende for andre næringer også,

inkludert turistnæringen.

Hyttefeltet som er planlagt i Stranddalen vil være veldig ødeleggende for både kulturminner,

naturbruk og rekreasjon for lokalbefolkningen. Dette hyttefeltet tjener ingen, og etter min

mening burde det plasseres en annen plass i kommunen. Det er overhodet ikke akseptabelt at

natur og kulturminner skal måtte vike for at hyttefelt skal få plass i Stranddalen.

Fiskeoppdrettet som er planlagt i Vedbotn blir også veldig ødeleggende for økosystemet i hele

området, og fortrenger tradisjonelt fiske, som igjen går utover lokalbefolkningen og de med

tilknytning i området. Etter min mening så burde Oppdrettsanlegget ikke bygges i Vedbotn,

for det forgifter miljøet, fortrenger kultur og tradisjonell fiske. Selve Strandbukta som erlike

ved er fredet, om fiskeoppdrettet blir bygd så settes hele bukta i fare, dette er uakseptabelt, og

det blir helt ulogisk at man skal frede en bukt, for så å sette den i en slik posisjon at den kan

bli helt ødelagt. Om kommunen ønsker oppdrett så får det plasseres en plass hvor det ikke går

ut over folk som ikke ønsker fiskeoppdrett, og hvor det ikke går ut over natur.
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