
PROTOKOLL  
  
KONSULTASJON MELLOM BIVDU OG  

KYSTSONEPLANEN FOR TROMSØREGIONEN  
 
Når:  Torsdag 16.06.2022 Kl.: 12:00 – 13:00  

Hvor: Teams 

 

Hvem: Bivdu: Inge A. Eikesen (leder), Lin Kalak (jurist) 

Kystsoneplanen for Tromsøregionen: Avdelingsleder plan og utvikling May-Jorunn 

Corneliussen, Karlsøy kommune; Planlegger Dag Tørstad, Balsfjord kommune;  

Nestleder Byplankontoret Erik Eidesen og prosjektleder Ingrid Berthinussen, Tromsø 

kommune  

 

   
Agenda 

  

Velkommen Prosjektleder ønsket velkommen, takket Bivdu et godt informasjonsmøte 

19. mai, og for at vi har fått satt av tid til dette konsultasjonsmøtet mellom 

Bivdu og Kystsoneplanen for Tromsøregionen nå i juni. Protokoll fra 

møtet 19. mai er sendt Bivdu. 

Formål Formålet med konsultasjonen var å diskutere og bli enige om 

fremstillingen av fiskernes lovfestede rett (rettighetshavere) til fiske av 

saltvannsfisk (jf. Deltakerloven § 21, siste ledd) og anadrom laksefisk (jf. 

Lov om innlandsfiske (lakseloven) i plandokumentene, jf e-post fra Bivdu 

08.06.2022 med ønsket tema for konsultasjon.  

 

Fra Bivdus side er formålet med konsultasjonene videre å sikre og ivareta 

fiskeriinteressene, ved å sikre fiskefelt for utøvelse av fiskeretten for fartøy 

under 11 meter og laksefiskeplassene for sjølaksefiskerne som er i henhold 

til Bivdus formål, og som må synliggjøres i kommunenes nye 

kystsoneplan. 

Dokumenter til møtet Kommunene hadde på forhånd (e-post tirsdag 14.06.2022) oversendt et 

revidert planforslag hvor dette var forsøkt ivaretatt. Det reviderte 

planforslaget (vedlagt) lå til grunn for konsultasjonen. 
 

Planforslaget med plankart og bestemmelser: 

https://tromso.kommune.no/kystsoneplan 

Forslag til endringer i 

planforslaget for å ivareta 

ovennevnte 

Kap 5, Dagens status mht fiskeri, side 14  

Kommunene informerte om at det er lagt inn en omtale av 

kystfiskeordningen, samt tall over kommunevis deltakelse i ordningen, i 

planforslaget. Tekst vil oppdateres med oppdaterte tall over deltakelse, 

bestilt fra Norges Råfiskelag.   

Diskusjon: 

Bivdu mener det må fremkomme tydeligere i planforslaget at dette er en 

lovfestet rettighet, jf. deltakerloven. Kommunene pekte på at vi må 

https://tromso.kommune.no/kystsoneplan


forholde oss og referere til lovverket slik det står og at rettigheten som 

fremgår av deltakerloven ikke endres av planbeskrivelsen. Det var på dette 

punktet en lengre og god dialog om hvordan dette bør fremstilles, med 

spørsmål og diskusjon for å få klarhet i hva den andre partens behov er 

mht. fremstillingen i planbeskrivelsen.  

Oppfølging 1: 

Bivdu kommer med forslag til en utdyping av teksten som ivaretar deres 

behov for å synliggjøre den lovfestede rettigheten etter Deltakerloven. 

Hvis kommunene synes Bivdus reviderte forslag er greit, tas det inn i 

planforslaget. Hvis kommunene mener fremstillingen blir feil, tas en ny 

diskusjon om fremstillingen. 

Kap. 5.4.6 Anadrome arter  

Kommunen har lagt inn en omtale av sjølaksefisket på side 25. i 

planforslaget. Det ble opplyst om kommunene har mottatt et kart fra 

Stasforvalteren som viser registrerte lakseplasser (perioden etter 2016) og 

lakseplasser som er omsøkt brukt i 2022. I lys av diskusjonen under forrige 

punkt knyttet til synliggjøring av rettigheter var det enighet m at det legges 

inn et kart som viser lakseplasser i planforslaget, og at Bivdu kommer med 

et kort tekstforslag som tydeliggjør grunneiernes rettigheter.  

Oppfølging 2: 

Kommunen legger inn kart som viser omsøkte lakseplasser i 2022 og alle 

registrerte lakseplasser.  
 

Bivdu utarbeider tekstforslaget som synliggjør grunneiernes rettigheter. 

Kap 7.3.9 Effekten av planen på samiske interesser   

Kommunen har omstrukturert kapittelet og utdypet noe mer om planens 

effekt på samiske interesser. Dette for å tydeliggjøre det som gjelder effekt 

av endret arealbruk på samiske interesser.   
 

Kommunen viste plankartet og informerte om endringer i arealavsetninger, 

herunder at alle gyteområder registrert i Fiskeridirektoratets databaser er 

avsatt til arealformål fiske, hvordan viktige områder for fiskeri er utvidet i 

plankartet med bakgrunn i fiskernes registrerte bruk av områder (bl.a. i 

Ullsfjorden), områder der man mener fiske kan foregå i kombinasjon med 

natur, ferdsel og friluftsliv (avsatt som NFFF områder) men hvor 

akvakultur ikke er tillatt, mv. Videre ble det opplyst om hvilke forslag til 

lokaliteter som er foreslått tatt ut av planforslaget etter høringen basert på 

innsigelser og merknader til forslaget.  

 

Diskusjon 

Bivdu stilte spørsmål ved hva som menes med at lakseplasser er 

hensyntatt. Kommunen opplyste at man med det mener at de er utredet i 

konsekvensutredningen og at man har hensyntatt utredningen ved at det 

f.eks. ikke er lagt akvakulturlokaliteter utenfor registrerte lakseplasser.   
 



Oppfølging 3: 

Kommunen gjennomgår teksten for å sikre at det er riktig bruk med 

hensyn på bruken av ordet hensyntatt vs utredet.  

Vedlegg 1 Rammer og føringer:  

Kommunen informerte om at det er lagt inn henvisning til deltakerloven 

og et par nye veiledere fra 2021. Henvisning på samme nivå på tekst er 

som for øvrig lovverk. 

Oppfølging: 

Ingen. 

Akvakulturlokaliteter Bivdu vil ha en prosess mot sine medlemmer mht på om det er behov for å 

diskutere enkeltlokaliteter avsatt til havbruk. De gir innen 16. juli en 

tilbakemelding et eventuelt behov. 

Videre prosess • Bivdu utarbeider tekst til planbeskrivelsen i tråd med 

oppfølgingspunkt 1 og 2 ovenfor.  

• Bivdu gir innen 16. juni tilbakemelding på behov for konsultasjon om 

enkeltlokaliteter til akvakultur i planforslaget. 

• Kommunen legger inn kart i tråd med oppfølgingspunkt 2 og vurderer 

tekt mht oppfølgingspunkt 3. 

• Med bakgrunn i ovennevnte justeringer av tekster, og Bivdus prosess 

mot sine medlemmer, vurderer Bivdu og kommunen om det er behov 

for et andre møte. 

• Dato for et potensielt 2. møte er fastsatt til tirsdag 16. august kl. 12:00 

– 13:00 

 


