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TILBAKEMELDING PÅ HØRING - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG 

AREALDEL 2018-2050 HALDEN KOMMUNE ØSTFOLD  

 

Vi viser til oversendelse av 12.06.2018. hvor Halden kommune ønsker innspill til 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for 2018-2030. 

 

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. 

 

Vurdering og merknader fra Fiskeridirektoratet region Sør 

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. F.eks. ønsker 

Fiskeridirektoratet at småbåthavner plasseres der de forårsaker minst negativ påvirkning på 

miljøet, og at plassene søkes samlet på færre, større anlegg fremfor å belaste mange områder, 

og at det legges til rette for å samle ledninger og kabler i egne traseer på sjøbunnen, slik at 

man unngår å legge unødvendig beslag på sjøbunnen og sikrer den for fremtidig bruk. 

 
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 kysten vår. En god klargjøring av kommunens 
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strategiske valg knyttet til utvikling og arealbruk i kystsonen vil kunne være både 

avklarende og konfliktdempende. 

 

Samfunnsdelen av kommuneplanen skal blant annet legge grunnlag for videre 

arealplanlegging og vise bruk og vern av areal i kommunen. Vi er opptatt av at kommunene 

ser sammenheng mellom bruk av land og sjø i kommuneplanen, noe som vil være med på å 

redusere konflikter i sjø og sjønære områder og gi en mer forutsigbar utvikling. For 

Fiskeridirektoratet 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. Vi synes kommunen bør omtale 

fiskerinæringen i samfunnsdelen og gjerne belyse framtidsutsikter og visjoner for disse. I 

kommunen er det i henhold til merkeregisteret og fiskermanntallet registrert 1 fiskefartøy og 

5 aktive yrkesfiskere. Dette vitner om at det finnes fiskeriaktivitet i kommunen, selv om den 

er noe begrenset i omfang.  

 

Det finnes viktige fiskeriinteresser i kommunens sjøareal, vist i vår karttjeneste på nett 

https://kart.fiskeridir.no Vi har kartlagt fiskeplasser for aktiv og passiv redskap og disse 

finnes i Iddefjorden, Ringdalsfjorden og ute i Singlefjorden. Det fiskes etter artene torsk, lyr, 

piggvar, rødspette, sei og sjøkreps. Det er viktig at disse fiskeområdene får bestå, og vi 

anbefaler at de tegnes inn i kommuneplanens arealdel, og gis formål fiske.   

 

Det er registrert marint biologisk mangfold som er viktig for fiskebestandene i området. 

Dette er gytefelt for torsk, ålegrasenger og bløtbunnsområder i strandsonen. Områdene bør 

tegnes inn i kommuneplanens arealdel, som hensynssone bevaring naturmiljø, og det bør 

settes bestemmelser for disse, på lik linje med vern av naturmiljø på land. Inntegning av 

fiskeområder og marint biologisk mangfold i plankartet er viktig for å sørge for at slike 

områder ikke kommer i konflikt med andre formål som for eksempel småbåthavner og 

lignende.  

 

Vi ser det som positivt at det utarbeides en regional kystsoneplan der nye planretningslinjer 

for differensiert forvaltning i strandsonen innarbeides. Det er flott at i planarbeidet skal 

kystsonen gjennomgås og arealformål, evt. hensynssoner, strandsonegrense og byggegrense 

i 100-metersbeltet defineres ved formålet «bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende 

strandsone.» Vi ber her om at det tas hensyn til fiskeriinteresser og marint biologisk 

mangfold. 

 

Videre vil vi anbefale Halden kommune å synliggjøre fiskeriinteresser i kommuneplanen. 

Dette for å gi godt grunnlag for fiskerinæringen og ivaretakelse av marint biologisk 

mangfold.  

 

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet. 
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Med hilsen 

 

 

Erik Ludvigsen 

seksjonssjef  

 Lars Aage Gade-Sørensen 

 rådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Mottakerliste: 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

 

 

Kopi til: 

Fiskerlaget Sør Postboks 1476 Vika 0116 OSLO 

Kystverket Sørøst Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
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