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Rammen er plan og bygningsloven

Arbeidsfelleskap hvor man lager felles plan

Endelig vedtak er i hver enkelt kommune, av eget kommunestyre
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Bakgrunn/organisering
Formål og planprosess
Beskrivelse av dagens status

Planstatus
Rammebetingelser
Dagens arealbruk, miljøstatus, kulturminner

Redegjøring for arealformål og gjennomgang av arealene som er satt av
Konsekvensutredning

Det er viktig at planen blir en helhetlig plan for kystsonen – ikke bare en 
oppdrettsplan
I revidert plan har vi nå
90 naturområder
97 friluftsområder
20 kulturminneområder
57 farled, havner, ferdselsområder
Et betydelig areal er satt av som viktige områder for fiskeri (21% i forrige- >30 % i 
denne)
79 A-områder for anadrom fisk, 16 områder for andre arter

I forrige plan : 17 nye områder – ikke alle var reelt nye
10 av disse er tatt i bruk, en omsøkt og under behandling, en omgjøres i ny plan.  5 
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igjen som reserve- alle er i Torsken og noen av de utfordrende å ta i bruk med 
dagens teknologi.  Gitt rom for 18% vekst i MTB – vanskelig å måle i reel vekst.

10% av nasjonal produksjon av laks skjer i planområdet

Oppdrett er en viktig pådriver for planlegging, men planen skal si noe mer om 
hvordan man ønsker å forvalte kommunens kystområde og de verdiene som finnes 
der

Hvordan kan man skape rom for ulike typer aktiviteter uten for store konflikter-
hva er sårbart og må vernes?  Hvor kan vi drive næring og hvor er det rom for 
andre aktiviteter.

Hvordan rigger vi oss for å møte utfordringer?  
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Hva er en god plan? 
Prosessen- godt samvirke med sektormyndigheter
Bedre samvirke med fiskeriinteresser
Vida ut horisonten på planen

Er det godt nok???

Vi synes det er blitt en bedre plan- mer detaljer, bedre og enklere bestemmelser
Mer fokus på bærekraft
Aspekt som begrensing av motorferdsel

Fokuset har vært på forbedring  - ikke vekst

4



- Hva skal en god KU være
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Rømt fisk

Genetisk statur i elvene er dårlig- det må vi erkjenne.

MEN: etter 2014 har det skjedd mye
- Mindre rømming
- Jobber systematisk med uttak
- Flere elver jobber mer systematisk med forvaltning
- Mange elver har en positiv trend på alle arter.
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Laksen i Troms går i stor grad ut før vi får en økning i lus i Troms

Mattilsynet har en viktig rolle i forhold til kontroll av lus i anleggene

Estimert luserelatert dødelighet ved hjelp av den virtuelle smoltmodellen for alle 
elvene i produksjonsområde 10 i perioden 2012-2017. Fargene angir den 
estimerte dødeligheten i klassene <10% (grønt), 10-30% (gult) og >30% (rødt). 
(Figur hentet fra Rapport fra Havforskningen nr.28-2018)

Smolten går stort sett ut uten problemer i Troms

Sjørøye og sjøørret vil kunne bli påvirket- tidligere tilbakevending, tap av vekst.
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Vannkvalitet
-Det vi har kunnskap om vannkvalitet  er at tilstanden i Midt- og Sør Troms er svært 
bra
_ vi har noen områder med utfordringer i forhold til kjemisk kvalitet- tungmetaller
og organiske tinnforbindelser 
Knyttet til industri og havneområder

Kostholdsråd i Sør-Troms: kadmium, PCB og kvikksølv
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Det er viktig at planen blir en helhetlig plan for kystsonen – ikke bare en 
oppdrettsplan
Denna planen sier også noe om hva mang kan bruke sjø og strandområdene til

I revidert plan har vi nå
90 naturområder
97 friluftsområder
20 kulturminneområder
57 farled, havner, ferdselsområder
Et betydelig areal er satt av som viktige områder for fiskeri (21% i forrige- >30 % i 
denne)
79 A-områder for anadrom fisk, 16 områder for andre arter

I forrige plan : 17 nye områder – ikke alle var reelt nye
10 av disse er tatt i bruk, en omsøkt og under behandling, en omgjøres i ny plan.  5 
igjen som reserve- alle er i Torsken og noen av de utfordrende å ta i bruk med 
dagens teknologi.  Gitt rom for 18% vekst i MTB – vanskelig å måle i reel vekst.
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Dagens status – ca over 90 områder av hver
12 nye kulturområder- 22 tilsammen

Hva bruker vi som grunnlag: naturbase, tromsatlas, fiskeridirektoratet, kystverket, 
kommunene selv, og innspill

Bløtbunnsområder
Skjellsand/rugelbunn
Tareskog
De viktigste er satt av som naturområder.
Begrensing av motorferdsel
Avstand til tiltak- sårbare ikke bare i forhold til oppdrett,, men også andre 
utbygginger.
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Avhengig av offisielle data
Nye data fra Fiskeridirektoratet
+ prioritering av gytefelt og oppvekstområder

Offentlig kartmateriale ekstremt viktig
GIS-verktøy og GIS-analyser er viktige vektøy
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Nye tiltak: 
6 helt nye areal for akvakultur som inkl. anadrom fisk (inkl Steinavær)
7 helt nye områder for oppdrett av andre arter

Utvidelser
12 endringer/utvidelser av A/AF-områder

Beskrivelse av hvert formål
Dagens situasjon
Vurdering av påvirkning i forhold til ulike tema
Samlet vurdering og innstilling
Ved positiv innstilling vurdering i forhold til NML og vannforskrift

Beskrivelse av teknologi og utfordringer med ulike tiltak
Beskrivelse av virkninger
Felles vurdering/beskrivelse av plan

To viktige forhold som dras inn som hovedutfordringer i forhold til oppdrett og 
negativ påvikning:
- Rømt laks
- Lakselus
- Mange er også bekymret for vannkvalitet
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