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Tillegg ang oppdrett i Vedbotn

Angående fiskeoppdrett, er det i skrivende stund i 2016 blitt slik at en sterk vekst i antallet av

oppdrettsanlegg har kommet til å prege og dominere svært mange fjorder langs kysten.

Oppdrettsanlegg fortrenger fiskerne rent fysisk slik at det det industrielle fiskeoppdrettet medfører

en privatisering av fjordene, når oppdrettsselskapene tar stadig større deler av fjordarealet.

Resultatet der oppdrettsanlegg har etablert seg har blitt en fortrengning av lokalt tradisjonelt fiske,

til sterk skade for fisket og dermed lokalsamfunnene. Det er derfor svært viktig å ta konsekvensen av

at en stor satsning på industrielt fiskeoppdrett går på bekostning av fjordfiskere og dermed

fjordsamfunnenes muligheter til å leve basert på de lokale bærekraftige fiskeressursene. Dette er i

høy grad tilfelle i Stranda- og Vedbottenområdet. Å bevare disse områdene frie for fiskeoppdrett er

viktig for å kunne videreføre den naturbaserte levemåten i dette lokalsamfunnet.

Det er ikke et holdbart argument å ville legge til rette for en lønnsom vekst i fiskeoppdrettsnæringen

og sjømatindustrien. Dette fordi fundamentet for bosettingen og levemåten på kysten er og alltid har

vært de ville fiskebestandene og naturmangfoldet, og det fundamentet blir skadelidende hvis

fiskeoppdrettsanlegg sprer seg i fjordene. I dag finnes det en bred dokumentasjon for at

fiskeoppdrett i åpne mærer medfører en betydelig og sterkt negativ påvirkning på økosystemene.

Fiskere og fastboende i nærheten av oppdrettsanleggene har i økende grad erfart hvordan denne

påvirkningen medfører skader på det tradisjonelle, bærekraftige og lokalbaserte fisket som

bokstavelig talt har vært fundamentet for livet langs kysten i tusenvis av år. Hva man har erfart, er at

visse  fiskearter rømmer fra områdene med fiskeoppdrett, mens andre arter blir i området og spiser

fiskefor fra merdene med sterkt redusert kvalitet på fiskekjøttet til følge. En annen problematikk som

også er økende, er luseforekomst på fisken. Lakselus fra åpne mærer utgjør en betydelig smittekilde

for lus for viltlevende fisk i vid omkrets rundt oppdrettsanlegget. Her må det tas i betraktning at

lakselusene er hardføre og lever lenge i vannet. Smittepotensialet er altså vidtfavnende både

geografisk og i tid. Det er på tide at det igjen erkjennes hvilken stor og varig betydning fisket på

villfiskbestander har, og at det må bevares. Dette gjelder ikke minst lokaliteter som vi har å gjøre

med i Nordkapp kommune hvor lokalbefolkningen - derunder den sjøsamiske befolkningen - helt



siden forhistorisk tid har hatt nettopp fisket som sentral bærebjelke for livet her. Erfaringen viser at

det tradisjonelle fisket på ville fiskebestander fortrenges fysisk ved at oppdrettsanlegg ligger på

steder der fiske har blitt praktisert i århundrer og årtusener. Mønsteret man i slike tilfeller har

observert, er at forurensning fra oppdrettsanlegget ødelegger fisket over store områder biologisk,

ved overgjødsling og slamdannelse. Den unaturlig høye konsentrasjonen av næringssalter vil

uunngåelig føre slik overgjødsling, oksygenmangel, nedslamming og til stor skade på bunnfauna og

fisk. Alt dette fører til betydelige forstyrrelser i det biologiske livet rundt anlegget, noe som kommer i

tillegg til at anlegget fysisk hindrer tradisjonelt fiske i området. Fiskerne som da hører til i området,

mister i et slikt scenario viktige fiskeplasser og blir nødt til å gå stadig lengre ut for å få fangst. Dette

fører til behov for større båter og høyere drivstofforbruk, og dermed større omkostninger i en

negativ sirkel som også inkluderer  lengre  arbeidsdager og potensielt større risiko dersom fiskerne må

dra lenger ut for å fangste. Alt som nå er nevnt, tilsier at fiskeoppdrett langt i fra er den ubetingede

"gulikilden" som offentligheten kan få inntrykk av og at de negative sidene altfor ofte har blitt

oversett.

Når det gjelder Vedbotten, skal det også nevnes at dette er gyteplass for verdifull arktisk torsk som

har svært stor betydning for befolkningen og husholdningene i området. i tillegg er det også en bukt

som ligger inntil Strandbukta, som er fredet på grunn av forekomsten av sjørøye og sjøørret. Dette er

en sårbar bestand, og lakselus og forurensning fra oppdrettsanlegg som nevnt vil være til stor skade

for den.

Vi finner grunn til å sitere Naturmangfoldlovens § 8 andre ledd: "Myndignetene skal videre legge vekt

på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen,

herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet." Vi

mener at dette bør være retningsgivende. Vi finner at den kunnskapen som nå foreligger, tilsier at en

videre økning av antallet åpne oppdrettsanlegg må være uaktuell og at nyetablering i tilknytning til

de områdene det her er snakk om således må være utelukket.

Bruk av Vedbotten som fiskeplass

Det er innhentet opplysninger hos fiskere utenfra der det fremkommer påstand om at

vedbotten ikke er i bruk som fiskeplass. Det er ikke usannsynlig at fiskere utenfra ikke

kjenner til lokal bruk av dette området. Opplysningene om at vedbotten ikke er i bruk er

ikke riktig. Vedbotten har vært i bruk i generasjoner ,der kunnskap om redskap,

fiskemetoder, fiske steder osv har vært videreført til yngre generasjoner. Dette er viktig

erfaringsbasert kunnskap som også videreføres i dag og ønskes victereført i årene som

kommer.

Med oppdrett i vedbotten vil en viktig del av tradisjonskunnskap bli borte fra Stranna og den

sjøsamiske kulturen i området. Allerede er Strand elva demma opp og gravd ut med maskin

av Kraftlaget . Fiskebestanden av bekkørret, sjørøe og sjøørret ble nesten utradert og er i

dag i en meget sårbar tilstand, da det er gjort utgravinger som har gjort stor skade på elva,

og da det i tørre perioder er svært lite vann. Sjøsamenes tradisjonsfiske  i  elva og

strandvannet er regulert bort, samme med ørret og laksefiske i strandbukta. Alt er fredet.

Dermed er viktige tradisjoner borte. Det som er igjen er fisket i Vedbotten, da det også



slippes kloakk ut i strandbukta og Repvåg, er dette det eneste nærområdet som er

tilgjengelig.

Dagens bruk består av torske og sei fiske, og også kveite og flynderfiske. En oppdrett her vil

være til skade for hele havmiljøet i Vedbotten og dette tradisjonsfiske hos sjøsamene vil

forsvinne. Stranna er en værhard plass, da er det viktig for den yngre generasjon som er i en

opplæringsfase med fisket å kunne ha nærhet til land. Det er for risikabelt å dra langt til havs

i småbåt i dette området.

Nordkapp kommune må se på andre lokaliteter andre steder som ikke fortrenger den

sjøsamiske kulturen og tradisjonsfisket. Stranna er en unik plass med mange sjøsamiske

kulturminner, kulturlandskap, samiske stedsnavn, historie og mye kunnskap bevart. For

Nordkapp kommune er det også en unik mulighet til å ha et sted der den sjøsamiske

tradisjonen og kulturen kan opprettholdes og styrkes ved å ta hensyn til at også nære

havområder er viktige for denne kulturen. Vi etterlyser tiltak fra Nordkapp kommune på

dette området, hvor i arealplanen ivaretar Nordkapp kommune det sjøsamiske perspektivet i

stranna området ? Det er viktig å se dette i perspektiv av tidligere inngrep og skader i

området, og de sterke behov man nå har for å få beholde den siste rest og mulighet til å

bevare en sårbar kultur for neste generasjoner. Kommunen har ikke utredet dette godt nok i

forhold til konsekvenser på dette området, derfor anmoder vi om ny gjennomgang vedr

dette og at man innhenter mere kunnskap om bruken av området, samt utreder

konsekvenser for fisk og dyrelivet i Vedbotten og nærområdene, også i fht sjørøe og sjøørret

bestanden.
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