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Tilbakemelding på høring av forslag til Kommunedelplan for Kopervik, Plan 673 Karmøy kommune Rogaland

Vi viser til oversendelse av 23.7.2018fra Karmøy kommune om høring av forslag til
kommunedelplan for Kopervik .
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri - og
havbruksforvaltning i Norge. Vår hovedoppgave når det gjelder arealforvaltning i
kommunene er å arbeide for en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen og å
fremme utviklingsmuligheter for marine næringer.
Vurdering og merknader
Senestoppdatert kunnskap om marine ressurser innenfor planområdet for
Kommunede lplan for Kopervik viser registreringer av naturtypen skjellsand, klassifisert som
svært viktig, verdi A, altså av nasjonal interesse å ivareta samt et par mindre områder med
tareskogforekomster og ålegrassamfunn. Videre har vi Strømsundet statlig fiskerih avn , som
etter nylig foretatt revisjon av statlige fiskerihavner skal være i aktiv bruk . For nærmere
informasjon, se Fiskeridirektoratets kartverktøy: http://www.fiskeridir.no samt for viktige
naturtyper også Miljød irektoratets naturbase: http://www.miljodirektoratet.no/ .
Det er lagt inn en rekke mindre areal for småbåthavn, og to nye arealer er avsatt til framtidig
småbåthavn. For øvrig synes det i liten grad å legges opp til nye tiltak i sjø gjennom
kommunedelplanen. Videre synes det heller ikke være tiltak ved sjø som kan medføre
konflikt med de interesser vi er satt til å ivareta. Vi anser det mer heldig å planlegge
småbåthavner dit hvor konfliktpotensialet med andre interesser er lite, hvilket er tilfellet her.
For kommunedelplanene for Skudeneshavn og Åkrehamn forholder det seg noe annerledes,
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hvor flere eksisterende og nye områder lett kan medføre negativ e konsekvenser for viktige
marine naturtyper.
Når det gjelder småbåthavner anbefaler Fiskeridirektoratet på generelt grunnlag at de
plasseresder de, og på en måte som, forårsaker minst negativ påvirkning på miljøet, og at
plassene søkessamlet på færre, større anlegg fremfor å belaste mange områder. Dersom man
skal sikre seg at marint biologisk mangfold ikke skal berøres negativt må det uansett i minst
mulig grad foretas mudring og utfylling i sjø samt tilførsel av forurensning. Videre er gode
avbøtende tiltak å legge anleggsarbeider til høst-/vinterstid når liv et i sjøen er mest i ro. Om
det er slik at bruksnytten av brygger avhenger av mudring, vil det egentlig si at stedet
uansett er lite egnet for båtplasser. F.eks.vil mudring ofte medføre behov for såkalt
vedlikeholdsmudring.
Fiskeridirektoratet region Sør har ikke mottatt varsel om oppstart av denne planen. Videre
blir vi forsinket inkludert i høringen av forslaget. Vi forutsetter at Karmøy kommune
inkluderer Fiskeridirektoratet i framtidige planprosesser som inkluderer sjøområder eller
områder ved sjø, og når fiskeri - og havbruksinteresser for øvrig kan berøres.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver
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