
Planforum med Solund 19. juni  

Solund: Gunn Åmdal Mongstad, Tom Færøy, Anne Kristine Dyrdal, Erik Askeland, Terje Drengenes, 

Anne Kari Reigstad 

Fiskeridirektoratet: Martin Mathisen, Ina Giil Solheim 

Kystverket: Turid Susort Jansen  

Fylkeskommunen: Susan Solbrå, Glenn-Heine Orkelbog, Mari Johansen Aune, Torbjørn Hasund, 

Elisabeth Aune og Frode Hovland 

Norconsult: Ann Sissel Heilevang  

Fylkesmannen: Sigrid Ølmheim  

 

0. Multikriterieanalyse for planlegging i sjø  

FK: Fylkeskommunen informerer om prosjekt «multikriterieanalyse for planlegging i sjø» Ein finn 

dette i kartløysinga https://www.fylkesatlas.no/multikriterie  

Oppfølging: Kommunen kan ta kontakt med FK dersom ein ønskjer ei nærare innføring i bruk av 

kartløysinga. Rapport frå  prosjektet vert lagt ved referatet. I denne rapporten har vi sildra nærare 

kva informasjon som ligg i kartet.  

 

1. Korleis kan ein løyse behovet til akvakulturnæri nga og satsinga til staten, 
samtidig som ein ivaretek miljø- og samfunnsomsyn? 

FM: viktig å vurdere om økosystemet toler belastinga knytt til meir akvakultur. FM gir signal om at 

ein ikkje kan tillate å  opne nye område, som set meir press på økosystema. Så det som no er aktuelt 

er å planlegge for strukturendring. Dette medfører nullvekst. FM har skrevet ei fyldig fråsegn knytt til 

dette tidlegare, denne vert sendt til møtedeltakarane saman med referatet. Dei statlege føringane er 

at vekst skal vegast opp mot mellom anna miljømål.  

Solund kommune: Er det snakk om eksisterande produksjonsvolum? Dette vil Solund ikkje godta. Vi 

vil ha dette frå overordna mynde.  

FK-næring: Vi har fått tydelege politiske føringar frå regjering om at ein skal planlegge for akvakultur. 

Planlegging betyr ikkje nødvendigvis vekst. Men ein treng areal til at akvakultur kan omstrukturere 

seg til dei beste areala.  

Solund kommune: I vurderinga av nye område, vil ein sjå dette i samanheng med satsingane i 

samfunnsdelen? Eller vil ein kun sjå på dei andre faglege omsyna? Det er viktig for kommunen at 

andre mynde ser dei viktige samfunnsmessige verdiane som akvakultur har for Solund.  

Fk-plan: Det er viktig at det er samsvar mellom satsingane i samfunnsdelen og arealdelen for å få 

tydelege føringar på kva kommunen ønskjer av utvikling gjennom arealdelen, men måla som er sett i 

samfunnsdelen vil ikkje kunne trumfe andre omsyn og interesser.  

FM: hovudpoenget er at presset på økosystemet ikkje kan bli større. Men FM har ikkje svaret på 

korleis det skal gjerast. Dette set krav til at desse vurderingane vert gjort i kommuneplanen.  



Kystverket: Det er planlagt merking (vist med flagg) og utdjuping - sprenging av undervasskjer - i 
hovudfarleia Ytre-Steinsund. Utdjupingsområda er vist med blå sirkel i bilde nedanfor:   

 

 

Det er særs viktig å ta omsyn til hovud-farleia, vist som raude striplan linjer/strek i kart.  



 

Farleistreka indikerer skipstrafikken, men syner ikkje ei definert avgrensing av farleia. Det grøne 

arealet syner kor staten (Kystverket) har mynde etter gjeldande havne- og farvannslova, og er det 

geografiske arealet til farleiene jf. Forskrift om farleder (FOR-2009-11-30- 1477). Farleiarealet finn ein 

i Kystverket sitt digitale kart «Kystinfo» under temalag «Farled og merker» med undertema «Hovud- 

og bilei, arealavgrensing». 

 

2. Er det som vert gjort i Fusa kommune ein veg å gå?  

Fusa har lagt ut større områder, der ein har eit akvakulturanlegg per område. Områda som no er lagt 

ut i ny plan er utvidingar av dei områda som allereie er i bruk, slik at næringa kan endre lokalitet. Det 

er ikkje lagt opp til fleire lokalitetar innanfor kvart planområde. Medfører ikkje mange fleire anlegg, 

men betre plassering av dei eksisterande anlegga.  

Solund kommune: Er det mogleg å sette av store områder til akvakultur?  

FM: dette krev at områda er godt utgreidd i kommuneplanen slik at ein veit at det ikkje er sterke 

konfliktar.    

FK: Det er vanskeligare å utgreie store lokalitetar enn det er å utgreie små. Dette gir og mindre 

arealavklaring i plan. Det er difor ønskelig at ein har meir avgrensa områder i plan.  

Solund kommune: Vurderer om ein kan ha fleire anlegg innanfor same større planområde.  

FK: Kva er behovet i Solund, som ein no vil dekke i planen?   

Solund kommune: Hovudmålet er å skaffe meir eigna område enn det ein har i dag. I eksisterande 

planar er mange lokalitetar små og lukka område. I dag vil næringa ut i meir opne farvatn. Ein del av 

eksisterande lokalitetar er lite attraktive for næringa. Og vi har sett føre oss at ein del slike område 

kan takast ut av planen.  



 

3. Kva avstand kan ein akseptere ved busetting/frit idsbustader? I begge områda 
vil ein komme nær både fast busetnad og hytter.  

FK- næring: Avgjersle frå fiskeridirektoratet i Høyanger i 2015 som definerer at 170 (?) meter er 

tilstrekkelig.  

FM: kommunen lyt og vurdere korleis kommunen meiner at ulike omsyn bør vegast opp mot 

kvarandre. Kor store  omsyn vil kommunen ta til fritidsbustadane, kontra omsynet til akvakultur.  

 

4. Kva avstand bør det vere mellom akvakulturområde  og fuglereservat? Her har 
ein teikna inn eit område som går kloss i verneområ det ved Gåsvær (rosa).  

5. Austsida av Ospa har eit område med statlege int eresser i forhold til raudlista 
art. Kva avstandar skal ein halde her? 

 

FM: kan ikkje gi ei heilt tydeleg grense på kva avstand som er akseptabelt. Det er opp til planen å 

vurdere og definere kva type avstand som er naudsynt for å ta i vare raudlista art.  

FK-næring: Snillfjord kommune i Trøndelag har gjort nokre vurderingar på sameksistens mellom 

akvakultur og sjøfugl. Ein kan sjå til dette som døme.  

Solund kommune: vår kunnskap er at det er formidabel auke i bestanden på havørn. Så vi meiner at 

akvakultur ikkje er eit problem for havørn her ute.  

FM: motsegn i dette tilfellet frå FM gjeld ikkje havørn, men gjeld at dei aktuelle fuglereservata er 

viktige hekkeområde for mange andre sjøfuglartar.  

 

6. Korleis tek ein omsyn til at produksjonsområdet (Nordhordland - Stad) kan få 
grønt lys om få år? 
 

FM: meiner vi bør planlegge for den situasjonen vi har i dag.  

Fk-næring: meiner vi bør planlegge for framtida, og ha areal klart dersom Sogn og Fjordane får grønt 

lys om nokre år.  

7. Kva krav kan kommunen sette i forhold til utslepp,  miljø, støy, elektrifisering, 
luseteknologi osv  

FK-plan: Pbl §§11-7, 11-8 , 11-9 definerer kva kommunen kan sette krav om i plan. Det kan vere 

aktuelt å legge inn omsynsoner etter 11-8 for område der ein må ta omsyn til andre verdiar. Og 

mogleg å sette generelle føresegner etter 11-9 for heile planen,  til dømes kan ein legge generell 

føresegn med krav om reguleringsplan. §11-11 definerer kva type bestemmelser ein kan sette på eit 

område. Til dømes kan ein definere bestemmelser for at området vert opna med bestemt type art 

eller kombinasjon av art. Og kva djupne i vatnet ein planlegg for.  

Fiskeridirektoratet: Akvakulturdriftsforstift 15a og 22a (?) når akvakultur vert lagt kloss hold med 

reketrålefelt legg dette særlige krav til bruk av medisinar i akvakulturen.  



FK vassmiljø: Minte om regional plan for vassforvaltning som sett miljømål for vassførekomstar. 

Miljømåla er registrert i vann-nett.no. Det er viktig at kommuneplanen bidreg til at miljømåla vert 

nådd og sikrar at vasskvaliteten ikkje vert dårlegare. Kommuneplanen kan sette føresegn på 

vassmiljø knytt til akvakultur, eller meir generelt som gjeld alle typar ny arealbruk eller ny aktivitet. 

Multikriterieanalysen har førebels ikkje vassmiljø med som kriterie. 

 

8. Korleis løyser ein ynsket om multitrofisk oppdre tt? (Multitrofisk oppdrett er 
kombinasjonsoppdrett av artar på ulike nivå i nærin gskjeden, på same 
lokalitet.)  

FK: I tråd med pbl 11-11 punkt 7. kan ein planlegge for bestemte arter, grupper av arter eller 

kombinasjon av desse.  

 

9. Anna  

Kystverket: hamnene – ansvaret vert overført til dei nye regionane.  Fleirbruk- om det vert planlagt 

akvakultur der ein har farlei i dag bør dette ligge som fleirbruksområde i arealplanen.  

FM: oppmodar om at ein tek utgangspunkt i tilgjengelege rettleiarar i arbeidet. Særlig rettleiar for 

konsekvensutgreiing. Kommunen legg opp til samtidig revisjon av samfunnsdelen og arealdelen. Her 

oppmodar FM om at ein ser konsekvente med å vurdere innkomne innspel opp mot dei strategiane 

ein legg opp til i samfunnsdelen, slik at det vert samsvar mellom planane.  

FK-Vassforvaltning: vassmiljø må vere del av KU. – i KU ser eg for meg at kvar vassførekomst som vert 

påverka av ny arealbruk bør vere del av ei analyse som ser på tilstand og miljømål i vann-nett (og 

eventuelt anna nyttig informasjon). Og så må kommunen vurdere om den nye arealbruken vil føre til 

at tilstanden vert verre, og eventuelt (der det er praktisk og økonomisk mogleg) korleis ny arealbruk 

(tiltak som endrar arealbruk) kan bidra til at tilstanden vert betra der dagens tilstand ikkje er god nok 

(dvs. har ikkje nådd miljømålet). Ut frå denne analysen bør kommunen innarbeide avbøtande 

føresegn om naudsynt, eller flytte lokalitet, slik at vassmiljøet ikkje vert verre (minimumskravet), og 

helst vert betra der målet ikkje er nådd (om det er praktisk og økonomisk mogleg).  

FK- Kulturminne : Ein må vurdere kulturminner både på land og i vann i planlegginga. I områder der 

det i dag ikkje er kjente kulturminner kan det likevel ofte vere kulturminner. Dette må ein ta omsyn 

til i planen,.  

FK: Vi har invitert mattilsynet til møtet i dag. Dei møtte ikkje.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


