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Karmøy kommune Rogaland - Høring av planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030
Vi viser til oversendelse av 30.4.2020 fra Karmøy kommune om oppstart med å revidere
kommuneplanens samfunnsdel samt høring av tilhørende planprogram.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre
eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint
biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.
Generelt innspill
Kystsonen er svært verdifull og attraktiv for rekreasjon og næringsvirksomhet, men er
samtidig veldig sårbar. En forutsetning for kystsonens verdi er at den er ren, levende og
mangfoldig. Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten
grad som mulig skal påvirke kystsonen og livet i sjøen negativt. Dette er spesielt viktig
ved planlegging av hytte- og boligtomter på land i tilknytning til sjø, lokalisering og
utbygging av småbåthavner, havneanlegg, industriområder og vann- og avløpsnett.
Det vil være avgjørende for videre utvikling av marine næringer at de omfattes av
kommunens planer. Det samme gjelder for tilrettelegging for og muligheten for
fritidsfiske og annen form for rekreasjonsbruk av kystene våre.
Nærmere vurdering og merknader fra Fiskeridirektoratet region Sør
Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030
Det framgår ikke av forslag til planprogram om Karmøy kommune oppfatter
interkommunalt samarbeid som viktig. Fiskeridirektoratet region Sør ser
interkommunale planer og planprosesser som positivt med hensyn til ressursbruk og
tilgang til kompetanse. Planene vil også ofte da bli bedre avstemt i forhold til
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nabokommuner. Dette gjelder særlig for sjøområdene, og vi vil oppfordre til mer initiativ
til interkommunal planlegging i sjø.
Det er heller ikke helt tydelig i planprogrammet om temaer som klima, folkehelse,
biologisk mangfold og bærekraftig økonomi er sentralt i planleggingen i kommunen.
Fiskeridirektoratet region Sør nevner likevel kort at mat fisket eller sanket fra sjøen som
oftest er både økologisk, sunn og kortreist, og at ivaretakelse av marint biologisk
mangfold er en forutsetning for fortsatt utnyttelse av sjøen som matfat.
Dersom Karmøy kommune videre er opptatt av næringsutvikling og skatteinntekter, så
vil Fiskeridirektoratet region Sør peke på de utviklingsmuligheter som ligger i de
eksisterende marine næringer, særlig fiskeri og akvakultur. En god klargjøring av
kommunens strategiske valg knyttet til utvikling og arealbruk i kystsonen vil kunne
virke både avklarende og bidra konfliktdempende. Vi er glad for å se at Karmøy
kommune har merket seg «Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging», hvor Regjeringen prioriterer også arbeidet for rent hav og en lønnsom utvikling av
havbruksnæringen. Fylkeskommunal og kommunal planlegging er viktig for å sikre fiskeri- og
havbruksnæringenes langsiktige arealbehov, samtidig som andre samfunns- og miljøinteresser blir
ivaretatt.
Fiskeridirektoratet region Sør vil støtte økt fokus på å sikre og avsette sjøarealer for
fiskeri- og akvakulturvirksomhet i Karmøy kommunes planverk. Det er også av flere
grunner viktig for Karmøy kommune å inkludere kystsonen og marin sektor i arbeidet
med samfunnsdelen, og å sikre klare rammebetingelser for arealbruk, utvikling og
næringsvirksomhet. I neste omgang må målet være å oppdatere viktige data for
fiskeriinteresser samt ta inn registreringer av viktige marine naturtyper i kommunen i
kommuneplanens arealdel.
Det er i dag et ikke ubetydelig antall aktive fiskere, registrerte fiskefartøy og
akvakulturproduksjon i gang i kommunen. Hver arbeidsplass på fiskebåt og ved merd
genererer flere arbeidsplasser på land. Videre kommer muligheter for økoturisme og
reiseliv tilknyttet sjøen, kystkultur, kulturlandskap mv. I dette kan ligge store muligheter
for fruktbart samarbeid i småskala mellom landbruk, fiske og andre matrelaterte
næringer og kultur, reiseliv og opplevelser. Særlig er strandsonen viktig for de marine
næringene, da mye av den biologiske produksjon som foregår her er en forutsetning for
senere utnyttelse, f.eks. for ulike fiskerier og turistvirksomhet.
Oppstart samfunnsdelen
Samfunnsdelen av kommuneplanen skal blant annet legge grunnlag for videre
arealplanlegging og bruk og vern av areal i kommunen. Det er derfor viktig å sikre god
sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
For Fiskeridirektoratet region Sør er det viktig at arealforvaltningen er forutsigbar og at
det balanseres fornuftig mellom bruk og vern. Det bør være eksistens- og
utviklingsmuligheter for marine næringer samtidig som kommende generasjoner kan
dra nytte av de fordeler som ressursene, beliggenheten og miljøet i en kystkommune gir.
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Det er derfor viktig å få til en konkretisering av fiskeri- og havbruksinteresser, herunder
viktige marine naturtyper, allerede i samfunnsdelen.
Med stort press på arealene er det en sentral utfordring å styre arealbruken på en slik
måte at konflikten med en naturlig målsetting om å ta vare på biologisk mangfold blir
minst mulig. Som nevnt er det et ikke ubetydelig antall aktive fiskere og registrerte
fiskefartøy samt akvakulturproduksjon i Karmøy kommune. Det kan derfor gjentas at
strandsonen er attraktiv for de marine næringene, da mye av den biologiske produksjon
som foregår her er en forutsetning for senere utnyttelse, f.eks. for ulike fiskerier og
turistvirksomhet.
Fiskeridirektoratet bidrar for øvrig gjerne med sin kompetanse i de kommende
kommunale arealplanprosessene, og har som mål å gi rask tilbakemelding, delta
konstruktivt samt bidra til en balansert og positiv arealutvikling. Fiskeridirektoratet har
spesielt god kjennskap til fangstområder og fiske- og låssettingsplasser, gyte- og
oppvekstområder, viktige og verdsatte marine naturtyper mv. Vi kan også formidle
kontakt med lokale fiskerlag ift. viktige fiskeriinteresser. Informasjon om registrerte
fiskeplasser/-områder, akvakulturinteresser, gyte-, beite- og oppvekstområder, marine
naturverdier mv. i Karmøy kommunes sjøområder er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets
kartverktøy: https://portal.fiskeridir.no/plan .
Vi ønsker lykke til med planarbeidet, og ser fram til å motta vedtatt planprogram samt
forslag til samfunnsdel, som legger et godt grunnlag for marint biologisk mangfold og for
blågrønne marine næringer og deres sameksistens med andre viktige
samfunnsinteresser i Karmøy kommune.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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