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Vårt innspill i forhold til høringsfrist i forbindelse med søknad fra Cermaq Norway AS.
Der det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av
akvakulturlokalitet for laks ved Bårøya i Evenes kommune, kunngjort på Evenes
kommunes hjemmeside 02. august 2017.

Hinnøy SFF og Loabagaiddie Siida SFF stiller seg bak kravet fra Naturvernforbundet i
Narvik om å utsette høringsfristen i forbindelse med søknad fra Cermaq Norway AS om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturlokalitet for laks ved
Bårøya i Evenes kommune.
Hinnøy SFF og Loabagaiddie Siida SFF mener at den allmenne interessen ikke er godt nok
ivaretatt i denne saken. Ut ifra Evenes kommunes høringsliste ser vi at det er flere parter som
burde ha fått muligheter til å uttale seg i denne saken. I tillegg er det uheldig for alle berørte
parter at saken ble sendt ut på høring i fellesferien.
Vårt innspill til høringen
Den sjøsamiske kulturen er under sterk press utenfra. SFF representerer mange kystfiskere
med sjøsamisk bakgrunn. Tilbakemelding fra våre medlemmer er at det rapporteres om
sviktende fangsttall i fjorder der hvor oppdrettsnæringen har fått etablert seg, samt at
lokasjoner for etablering av oppdrettsanlegg favoriseres framfor fiskeplasser som har tilhørt
kystfiskerne i generasjoner.
Hinnøy SFF og Loabagaiddie Siida SFF frykter at det samme vil skje i Evenes hvis
kommunen gir tillatelse til etablering av oppdrettsanlegg utenfor Bårøya i Evenes. Vi ønsker
ikke at kystfiskerne mister sin mulighet til utøve sitt virke, slik de har hatt krav på i
generasjoner.

I tillegg ser vi med stor bekymring at lokalbefolkningen mister sine muligheter til fritidsfiske,
samt drive med fiske som kombinasjonsnæring.
Det er også bekymringsfullt at Bårøya som rekreasjonsområde kan komme til å bli
innskrenket for lokalbefolkningen.
SFF med sine lokallag har i flere tiår vært en pådriver for nettopp:
“Samenes Folkeforbund vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av maritime ressurser.
Befolkningen som bebor kysten, har etter folkeretten, urfolksretten og alders tids bruk
opparbeidet seg både rettigheter til ressursene og lovligheten til forvaltning av disse.
Samenes Folkeforbund ønsker ikke flere oppdrettsanlegg med gammel teknologi.
Lukkede eller landbaserte anlegg er vårt overordnede mål. Lokale fiskere og
kystbefolkningen må konsulteres og høres når det skal opprettes nye anlegg slik at vi unngår
konflikter.
Nye fremtidige konsesjoner må kun gis til lukkede og forurensningsfrie eller landbaserte
anlegg. Det må være i staten Norges interesse at all oppdrett drives på bærekraftig måte og
at hensynet til lokale fiskere og deres rettigheter opprettholdes.”
Etablering av oppdrettsanlegg ved Bårøya vil sette Evenes kommunes lakseførende elver
under strekt press. Det rapporteres allerede at noen elever sliter med dårlig oppgang av
villaks. Hinnøy SFF og Loabagaiddie Siida SFF frykter at konsekvensene for et allerede
sårbart miljø, vil medføre til at villaksstamme vil bukke under for etablering av
oppdrettsanlegg utenfor Bårøya i Evenes. I dag er det allerede 6 oppdrettsanlegg i
ofotfjorden, det er ikke akseptabelt med flere åpne anlegg.
Oppdretten slik den drives i dag med åpne anlegg, må ikke få ytterligere fotfeste i vårt
nærområde. De negative konsekvensene med ny etablering av oppdrettsanlegg i Evenes er av
slik art at det ikke kan forsvarliggjøres med hensyn til lokalsamfunnet og miljøet.
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