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Referat fra møte med Andøy kommune 16. november 2017 
Tilstede: Jonni Solsvik (ordfører), Knut Nordmo (varaordfører), Kirsten Lehne Pedersen 
(rådmann), Arne Christian Blix (teknisk sjef), Christian Brun Jensen og Åsmund Andersen 
(fylkesmannen). 
 
Det ble gjennomført et kort møte med ledelsen i Andøy kommune i forkant av at 
fylkesmennene i Nordland og Troms skal sende ut oppstartmelding for marin verneplan for 
«Transekt Andfjorden». Fylkesmannen innledet med å fortell hvorfor vi var kommet, Det ble 
videre orientert litt om bakgrunn og historikk for den marine verneplanen. Deretter ble 
Rådgivende utvalgs utredning av Transekt Andfjorden som framtidig marint verneområde 
presentert og diskutert, samt innholdet i en konsekvensutredning.  
 
Andøy kommune peker på at det er svært stor fiskeaktivitet i området. Omkring 65-70 % av 
den norske torskekvota fiskes i havet utenfor Andøya.Det vil garantert bli bråk med fiskeriene 
dersom man legger begrensninger på fisket i referanseområdene. På Bleiksdypet er det så 
tett med fiskebåter at området blir soneinndelt under fiskeriene.  
 
Andøy kommune peker på utfordringer med at området er nedslagsfelt oppskytinger fra 
Andøy Spacesenter og Andøy testsenter. I tillegg har forsvaret skytefelt i området og e-
tjenesten trolig hemmelig installasjoner på sjøbunnen. 
 
Videre ble det nevnt at Andøya er med på et prosjekt med å utarbeide felles kystsoneplan for 
Vesterålen gjennom Vesterålen regionråd. Kontaktperson i regionrådet er Randi Lervik.  
Det ble nevnt at Andøy kommune fikk utarbeidet en miljøundersøkelse av Andfjorden på 80-
tallet (?) med tanke på oppdrett. Fylkesmannen skal se om vi har den i arkivet, evt ta kontakt 
med teknisk sjef for å få denne oversendt.  
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Den oppsatte møtetiden ble litt kort, men partene var enig om at det var greit å møtes så 
tidlig i prosessen. Det gjør det lettere å ta kontakt senere.  
 


