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Tilbakemelding på høring av forslag til Kommunedelplan for Åkrehamn Plan 674
- Karmøy kommune Rogaland

Vi viser til brev datert 23.7.2018fra Karmøy kommune om høring av forslag til
kommunedelplan for Åkrehamn. Fiskeridirektoratet region Sør har dessverre ikke mottatt
varsel om oppstart av denne planen.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighete nes 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 n æringer.
Vurdering og merknader
Senestoppdatert kunnskap om marine ressurser innenfor planområdet for
Kommunedelplan for Åkrehamn viser registreringer av naturtypen e større
tareskogforekomster, skjellsand og bløtbunnsområder i strandsonen, alle klassifisert som
svært viktig, verdi A, altså av nasjonal interesse å ivareta. Videre er det en viktig
låssettingsplass i Oliversbukta, også tatt med i kommuneplanen for Karmøy samt anløpskai
for fiskeri og en statlig fiskerihavn . For nærmere informasjon, se Fiskeridirektoratets
kartverktøy: http://www.fiskeridir.no samt for viktige naturtyper også Miljødirektoratets
naturbase: http://www.mil jodirektoratet.no/ .
De nevnte naturtypene er bl.a. viktig for fiske og rekreasjonsbruk av sjø ved f.eks.
næringsmessig uttak av torsk og barns fiske av småkrabber. Fiskeridirektoratet vil i
utgangspunktet fraråde tiltak som kan påvirke viktige marine naturtyper negativt. Dette
gjelder desto sterkere når forekomstene er av nasjonal verdi.
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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. En
bærekraftig forvaltning av kystområdene tilsier at man bevarer soner med verdifull eller høy
biologisk produksjon i sjø, slik det ofte er i grunne sjøområder nær land . Slike hensyn bør
vektlegges sterkt ift hensynet til utøvelse av båt- og friluftsliv mv. Dersom man skal sikre seg
at marint biologisk mangfold ikke skal berøres negativt må det i minst mulig grad foretas
mudring og utfylling i sjø samt tilførsel av forur ensning. 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. Vi forutsetter at
småbåthavnene i Åkrehamn ikke skal bygges ut/videreutvikles uten ny/endret
reguleringsplan.
Kommunedelplanen synes for øvrig i liten grad å legge opp til nye tiltak i sjø, slik at
Fiskeridirektoratet region i denne omgang avslutter med en påminnelse om at
Fiskeridirektoratet skal ink luderes i alle kommunale planprosesser som inkluderer
planområder i eller ved sjø eller hvor fiskeri - og havbruksinteresser for øvrig kan berøres.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver
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