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Innspill til søknad om etablering av torskeoppdrett i Øksfjorden - på lokalitetene 

Skogstrand og Håkjerringholmen 

Om	saken	
Papirer :l saken ligger her.  

Kunngjøring: Offentlig e0ersyn av søknader akvakultur Lødingen kommune, Nordland - Hovedportal 

(lodingen.kommune.no) 

Kystsoneplan for Vesterålen 

Utsni0 av forslag :l kystsoneplan for Lødingen. Ingen av de omsøkte lokalitetne ligger inne i forslaget 

:l plan. Derimot ser vi både akvakultur og verneområder i sjø.  
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	Naturvernforbundet	har	følgende	innspill	til	søknadene	
1. Etter det vi er kjent med så er det fremmet innsigelser til forslaget til kystsoneplane for 
Vesterålen. 

Søknaden kan derfor ikke behandles før kystsoneplanen er endelig vedtatt. Søknaden må 
returneres og behandles når denne er behandlet og endelig vedtatt. 

 2. Kunnskapsgrunnlaget omkring torskeoppdrett må oppdateres og tiltaket må 
konsekvensutredes ihht. Forskrift om konsekvensutredninger, før saken legges ut på høring. 
Rømminger, genetisk forurensninger gjennom gyting i merdene må belyses nærmere. Viser 
til vedlagte uttalelse til søknad om torskeoppdrett i Buvika i Meløy kommune, som belyser 
dette nærmere. 

Åpne mærer vil vil gi samme type utfordringer knyttet til sykdom og utslipp som oppdrett av 
laks i åpne mærer.  

 3. I tillegg kommer lokale forhold i Øksfjorden.  som taler mot nye oppdrettsetableringer 
som: 

• terskelfjord som tilsier dårlige resipientforhold 

• hensynet til anadrome vassdrag 

• manglende planavklaring 

• Det er ikke registert gytefelt eller områder i selve Qorden. Men det er 5 akvakulturlokaliteter i 

Qorden. Torskeoppdre0 er da planlagt i :llegg :l de eksisterende lakseoppdre0ene. Derimot 

er det vik:g å ta hensyn :l lokalt fiske og bruk av området, og at de0e må gjøres i samarbeid 

med lokale fiskere.  

• Lokalitetene ligger for nært opp :l eksisterende verneområder i sjø.  

Alle forhold tatt i betraktning tilsier at saken stilles i bero inntil disse punktene er 

avklart. 

Med hilsen Naturvernforbundet i Nordland 

V/styreleder Kaja Langvik-Hansen 

Vedlegg : Naturvernforbundet i Salten sin uttalelse om torskeoppdrett i Buvika Meløy 
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