
Innspill til arealplan Hammerfest kommune 2020-2032 

 

Fra Helene Juliussen, grunneier i Ytre Torskfjord og direkte berørt av foreslåtte endringer. 

 

Beskrivelse av faktiske forhold og mangelfull/feilaktig beskrivelse: 

I Ytre Torskefjord er det registrert to private lakseplasser. Ytre del av fjorden er privateid og er 

benyttet som base for tradisjonelle sjøsamisk fiskeri, sjøsamisk kultur samt småviltjakt og rekreasjon. 

Ifølge konsekvensutredningen (vedlegg 8 - konsekvensutredning av enkeltområder, 

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest - 2020- 2032) er; «nordlige del av Ytre Torskefjorden 

(landområdene) er kartlagt som marka. Verdi: viktig. Indre del av fjorden, er kartlagt som strandsone 

med tilhørende sjø og vassdrag. Verdi: noe.»  

Videre står det i konsekvensutredninga: «Det er ingen bebyggelse nært området.» Det er feil da det 

er en hytte/rorbu nordøst i fjorden. 

Sjøarealet i fjorden er per i dag avsatt til låssettingsplasser til sei/villfisk med opptil 10 poser i 

lås/mellomlagring med anbefalt avstand på 1,5 km. Hvis planstatus blir endret til Akvakultur vil 

verken låssetting eller vill-laksefiske være mulig i fjorden noe som igjen vil fortrenge fiskere og 

tradisjonell sjøsamisk kultur. Det har de siste årene vært 2 private sjølakseplasser i fjorden. 

Konsekvensutredninga sier; «Det vurderes at tiltaket vil ha negative konsekvenser for fiskeri i form 

av tapt låssettingsplass og sjølakseplass, samt begrensninger for fiske utenfor Torskefjorden.». Dette 

er store og negative konsekvenser for flere grupper. Ønsker kommunen å fortrenge kystfiskerne i 

regionen ennå mer? Kulturbærende aktivitet som sjøsamiske tradisjoner og levemåte vil også 

forringes og fortrenges hvis det tillates oppdrett i fjorden. 

 

Støtter Konsekvensutredning seg på innspill fra inhabil aktør? 

Ser at det i konsekvensutredninga under «Samlet vurdering» står at «Etablering av akvakultur i 

Torskefjorden er imidlertid avklart med HMF Fiskarlag for å kunne flytte eksisterende 

akvakulturanlegg fra Kvalfjorden og sikre Kvalfjorden til marine arter (levende lagring/fangstbasert 

akvakultur).» Vest Finnmark kystfiskarlag er imidlertid ikke enig i denne betraktinga da de ikke 

ønsker at flere av fiskeplassene og områder for å sette fisk i slå reduseres. Hvilket mandat har 

Hammerfest fiskarlag til å representere alle fiskere?  

Har kommunen vurdert Hammerfest fiskarlags habilitet i saken?  Hvis man får flyttet 

oppdrettsanlegg bort fra Kvalfjorden (til Ytre Torskefjord) vil Kvalfjorden bli åpnet for bruk til lagring 

av villfanget fisk (torskehotell). I Kvalfjorden er det god infrastruktur noe som totalt mangler i 

Torskefjord. Eneste reelle aktør i området, er Hammerfest Torskehotell AS. En av medeierene der, er 

formann i Hammerfest fiskarlag. Se vedlagte skjermdumper (4 stk nederst i dokumentet). 

 



Bekymring for ytterligere fortrenging av reindrifta 

Konsekvensutredninga konkluderer også med at den foreslåtte planstatus vil gi negative 

konsekvenser for reindrifta. Ønsker Hammerfest kommune å fortrenge disse primærnæringene til 

fordel for akvakultur? Er det ønskelig å eliminere en region som er kjent for å levere ren villfisk ved å 

tillate at fjordfiskerne fortrenges og mister sjøareal? Er det ønskelig at reindriftsnæringa skal få det 

vanskeligere å drifte ved at det er mer forstyrrelser til rein i kalve- og oppvekstområdene? Er vi tjent 

med at muligheten for kortreist mat blir eliminert? Er det et godt bidrag til det grønne skiftet? 

Det er også registrert et ankringsområde innerst i fjorden. Kystverket har uttalt (vedlegg 3 - Innspill 

ifm. Oppstart Hammerfest) at alle ankringsplasser må bevares.  Dette er viktig i en 

beredskapssammenheng i uværssituasjoner for fiskere i området.  

 

Tradisjonelt brukt av sjøfiskere/sjøsamer i Kvalsund 

Torskefjordene (Ytre Torskefjord, Mellafjorden og Indre Torskefjord) er tre perler av fjorder som 

Kvalsunds innbyggere har benyttet til fiskerinæring, men også til friluftsliv og rekreasjon. Det har 

vært bedrevet fiske i og utenfor fjordene og rorbuer/hytter har vært base for blant annet det 

tradisjonelle sesongfiske etter vill-laks. Det finnes flere lakseplasser i og i nærområdet til fjordene. 

Rein beiter og oppholder seg i fjordene og innerst og på nordsiden av Ytre Torskefjord er det 

kalvingsplass og oppvekstområde for rein. Fjordene og området utenfor blir benyttet til tradisjonell 

sjøsamisk matauke som for eksempel sanking av bær og fiske av både laks, Sjøørret, sjørøye, kveite 

m.m. samt småviltjakt i fjellene rundt fjorden.   

Ytre Torskefjord som rekreasjonsområde har vært litt skjult for Hammerfest innbyggere. Det ligger 

litt i skyggen av de mer nærliggende områder til byen som for eksempel Ytre Forsøl, Kvalfjorden og 

Storvika. Som friluft- og rekreasjonsområdet har Ytre Torskefjord stor verdi. Her har du et flott 

område med uberørt natur, det er ingen støy av lyd og lys. Relativt nært til Hammerfest by og 

tettstedene rundt, bare noen minutter med båt fra Kvalsund eller Stallogargo har man en uberørt og 

vill natur. Det er også mulig å gå fra Hammerfest eller Kvalfjord. Slik uberørt og vill natur er det folk 

som kommer «søranifra» trakter etter, det å ta en dags- eller helgetur til villmark, samtidig som dem 

er relativt nært byen. Dette er medvirkende til at folk som ikke er oppvokst i regionen ønsker å 

bosette seg her. Ved å regulere hver en liten fjord i Kommunen til Akvakultur vil vi ødelegge noe av 

grunnlaget for at folk med høy kompetanse «sørfra» ønsker å flytte til regionen. 

I friluftsliv- og rekreasjonsøyemed vil det være av stor betydning om det er låssettingsplass i Ytre 

Torskefjorden eller et oppdrettsanlegg/akvakultur, både med hensyn på visuell forurensning og støy. 

Det forslåtte tiltaket vil ha vesentlige negative konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon i området 

og store konsekvenser for kystfiskerne. 

Aktør i oppdrettsnæringen har søkt om disposisjon fra gjeldende arealplan for å etablere 

oppdrettsanlegg i Ytre torskefjord der de blant annet begrunner at de ved åpne konsesjonsrunder vil 

få konkurranse, dette er et meget dårlig argument og burde ikke bli tatt til følge. 

Hvis en tillater oppdrettsnæringa å legge beslag på alle de områder de ønsker og de områder som i 

tillegg allerede er satt av til tradisjonelt fiske vil det ikke være en fjord igjen i Hammerfest kommune 



uten oppdrettsanlegg. Dette gjør det umulig å videreføre tradisjonelt fiske i fritid, men også i 

næring/kombinasjonsnæring. Dette må kommunen ha en bredere, prinsipiell debatt om før det 

eventuelt iverksettes endringer av planområdet. Dette også med tanke på de kulturbærende 

aktiviteter og sjøsamiske tradisjoner i om rådet. Det må derfor ikke tillates akvakultur i Ytre 

Torskefjord og foreslått planstatus må forkastes. 

 

Mvh 

Helene Juliussen, Grunneier Ytre Torskefjord 
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