
Referat fra skypemøte mellom Flakstadvåg laks – Fiskeridirektoratet 

regionkontorer og Fylkesmannen 

Dato: 20. september 2019 

Tilstede:  

• Inge Berg, Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Ledet møtet. 

• Åsmund Andersen, Fylkesmannen i Nordland. Referent. 

• Roy Alapnes, Flakstadvåg laks 

• Tom Hansen, Fiskeridirektoratet region Nord 

• Mira Bolsøy Aasjord, Fiskeridirektoratet region Nordland 
 
Møtet handlet om deler av utredningsprogrammet for marin verneplan for Andfjorden, oppfølging av 
referat fra møtet på Flakstadvåg den 9. september 2019 og notat fra Flakstadvåg Laks datert 18. 
september 2019. 
 
Avgrensning av Selfjorden: 
På møtet ble fylkesmannens forslag til avgrensing av Selfjorden drøftet. Fylkesmannen hadde 
avgrenset Selfjorden som en egen vannforekomst og i da i tråd med de avgrensninger som foreligger 
på vannett.no. Flakstadvåg Laks mener at Selfjorden har en litt større avgrensning og viser til rapport 
fra Sintef og strømkart fra Akvalplan-niva/Stroms.no. Det var enighet under møtet at Flakstadvåg 
Laks sitt forslag til avgrensning burde innarbeides i utredningsprogrammet og bli gjenstand for 
konsekvensutredning. 
 
I tillegg ønsket Flakstadvåg Laks at deres avgrensning også burde få innlemmet en smal stripe med 
areal som grenser inn mot Ørja og Holmenvær. Dette begrunnes med at de vurderer området 
innenfor disse «værene» og dyprennen mellom værene og Senja som et potensielt område for 
akvakultur i fremtiden. Samtidig er det utstrømsområdet for vann fra Selfjorden og videre nordover. 
Også for denne avgrensningen var det enighet om å innarbeide i utredningsprogrammet. 
 
Flakstadvåg Laks sine forslag til avgrensninger vil bli brukt både til å utrede konsekvensene dersom 
arealet tas ut av verneområdet og som en egen sone med egne regler for akvakultur. 
 

 
   

 

Figur 1. Avgrensning som følger 

vannforekomsten (forvaltningsenheten for EUs 

vanndirektiv) 

Figur 2. Avgrensning foreslått av Flakstadvåg 

laks AS. 



Tabell som viser ulike alternativer som skal konsekvensutredes: 
Lokaliteter for akvakultur: Her ble det drøftet flere modeller. 

1. Selfjorden tas ut av verneområdet (1 alternativ i tråd med vannnett.no og 1 alternativ i tråd 
med Flakstadvåg Laks sitt forslag). 

2. Selfjorden avgrenses i tråd med vannnett.no. Innenfor denne sonen vil det være tillatt med 
endringer etter særlovverk i Selfjorden. Ved øking i biomasse kan forvaltningsmyndigheten 
kreve dispensasjon. 

3. Selfjorden avgrenses i tråd med Flakstadvåg Laks sitt forslag. Innenfor denne sonen vil det 
være tillatt med endringer etter særlovverk i Selfjorden. Ved øking i biomasse kan 
forvaltningsmyndigheten kreve dispensasjon. 

 
Vi har valgt å ta ut sonene i tråd med forslag til kystsoneplan. Dette etter drøftingen som ble 
gjennomført i Flakstadvåg den 9 september 2019. 
 
I utgangspunktet ønsker ikke Flakstadvåg Laks og Fiskeridirektoratet regionkontorer at 
naturmangfoldloven regulerer noen forhold inne i Selfjorden, men at alt skjer via plan – og 
bygningsloven og særlovverk. Fylkesmannen mener at dersom lokaliteten skal inngå i et 
verneområde må forvaltningsmyndighet ha styringskraft på forhold som kan påvirke miljøtilstand i et 
verneområde. 
 
Fylkesmannen hadde deretter en åpen drøfting med Fiskeridirektoratet om en mulighet/ide for 
etablering av hensynssoner i en verneplan som kan gi styringskraft via sektorlover, f.eks at 
akvakulturlovgivning og forurensingsloven kan få føringer via et vern om å legge til rette for en 
bredere dokumentasjonsregime og strengere praksis, der et evt. vern skal tillegges større vekt ved en 
avgjørelse om endringer evt. søknader om nye lokaliteter. Dette er kanskje en mulig modell? 
Fylkesmannen skal sjekke opp med jurister i Miljødirektoratet om dette er en løsning som åpnes opp 
for i naturmangfoldloven. 
 
Bruk av kobber: Her vil både dagens situasjon og forbud kobber bli innarbeidet 
utredningsprogrammet. Når konsekvensutredningen foreligger vil vi kunne fortsette denne 
drøftingen. 
 
Lusemidler på lokalitet: Vanskelig tema. Modeller om forbud synes urimelig for Flakstadvåg Laks. Her 
bør en la sektorlovgivningen gjelde. Fiskeridirektoratet regionkontorer mente at kanskje en heller 
burde få analysert sårbare biotoper for lusemidler/skadelige kjemikalier? Evt. restriksjoner av slike 
områder burde avgrenses på en hensiktsmessig måte med utgangspunkt i strømmodeller. 
 
Flakstadvåg Laks påpekte at det er veldig viktig at oppdretterne i verneområdet ikke får store 
konkurranseulemper. Fiskeridirektoratets regionkontor mente at det ikke bør gjøres forskjell på 
eksisterende og nye lokaliteter innenfor verneområdet 
 
Fylkesmannen skal foreslå noen nye modeller som sendes på epost til Flakstadåg Laks og 
Fiskeridirektoratet regionkontor for kjappe innspill. Kanskje vi sammen klarer å bli enig om noen 
modeller som skal inngå i utredningsprogrammet? Det var enighet om fremgangsmåten. 
 
Fylkesmannen har en stram tidsplan. Utredningsprogrammet skal snart på høring og samtidig skal 
fylkesmannen starte anbudsprosessen med å finne konsulent som skal utarbeide 
konsekvensutredningen for oss. 


