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Ibestad kommune - Svar på anmodning om å trekke innsigelse mot endring 
av areal for lokalitet Gregusvika VA09 i Ibestad kommune  

Fiskeridirektoratet region Nord viser til e-post datert 30.09.2022, med anmodning om å trekke 
innsigelsen til endringen av akvakulturområdet VA09. 
 
Fiskeridirektoratet region Nord trekker innsigelsen, med bakgrunn i forslaget fra Ibestad 
kommune 30.09.2022. Begrunnelsen for å trekke innsigelsen framgår av dette brevet. 
 
Kommunen har foreslått en løsning der fortøyningsarealet er avgrenset mot rekefeltets 
utstrekning. Rekefeltets utstrekning mot nordvest ser ut til å følge registreringen i kystnære 
fiskeridata1. 
 
Sammenlignet med dagens situasjon, vil løsningsforslaget bety at framtidige søknader om 
endring av akvakulturtillatelsen 32917 Gregusvika må innebære at fortøyningene flyttes utenfor 
rekefeltet, slik dette er registrert i kystnære fiskeridata. Vi vurderer at løsningsforslaget fra 
kommunen legger til rette for en løsning som ikke er til større ulempe for reketrålingen enn 
dagens situasjon med fortøyninger som strekker seg inn i rekefeltet. 
 
Etter sporingsdata å dømme, har fartøyene som tråler etter reker i Astafjorden tilpasset seg 
fortøyningene fra dagens anlegg. Det er relativt små marginer mellom fartøyposisjonene (i 
overflaten) og posisjonene for ankerfestene. En må gå ut fra at selve redskapet under deler av 
fangstoperasjonen befinner seg meget nært ankerfestene. Det er derfor svært viktig at 
akvakulturaktøren rapporterer korrekte posisjoner for ankerfestene etter en eventuell endring. 
Vi anbefaler også at aktøren tar kontakt med oss eller direkte med fiskere som benytter 
rekefeltet i forkant av en eventuell søknad om endring av akvakulturtillatelsen. Dette for å sikre 
en best mulig sameksistens.  
 
Vi gjør oppmerksom på at det foregår en del garnfiske etter sei sørvest og nordøst for 
lokaliteten. Vi kan ikke se at løsningsforslaget legger til rette for endringer som påvirker dette 
fisket i særlig grad.  
 

 
1 Fiskeridirektoratet har kartlagt bruks- og ressursområder for fiskeriinteressene.  
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Ibestad kommune - Svar på anmodning om å trekke innsigelse mot endring
av areal for lokalitet Gregusvika VAog i Ibestad kommune

Fiskeridirektoratet region Nord viser til e-post datert 30.09.2022, med anmodning om å trekke
innsigelsen til endringen av akvakulturområdet VA09.

Fiskeridirektoratet region Nord trekker innsigelsen, med bakgrunn i forslaget fra Ibestad
kommune 30.09.2022. Begrunnelsen for å trekke innsigelsen framgår av dette brevet.

Kommunen har foreslått en løsning der fortøyningsarealet er avgrenset mot rekefeltets
utstrekning. Rekefeltets utstrekning mot nordvest ser ut til å følge registreringen i kystnære
fiskeridata1.

Sammenlignet med dagens situasjon, vil løsningsforslaget bety at framtidige søknader om
endring av akvakulturtillatelsen 32917 Gregusvika må innebære at fortøyningene flyttes utenfor
rekefeltet, slik dette er registrert i kystnære fiskeridata. Vivurderer at løsningsforslaget fra
kommunen legger til rette for en løsning som ikke er til større ulempe for reketrålingen enn
dagens situasjon med fortøyninger som strekker seg inn i rekefeltet.

Etter sporingsdata å dømme, har fartøyene som tråler etter reker i Astafjorden tilpasset seg
fortøyningene fra dagens anlegg. Det er relativt små marginer mellom fartøyposisjonene (i
overflaten) og posisjonene for ankerfestene. En må gå ut fra at selve redskapet under deler av
fangstoperasjonen befinner seg meget nært ankerfestene. Det er derfor svært viktig at
akvakulturaktøren rapporterer korrekte posisjoner for ankerfestene etter en eventuell endring.
Vianbefaler også at aktøren tar kontakt med oss eller direkte med fiskere som benytter
rekefeltet i forkant av en eventuell søknad om endring av akvakulturtillatelsen. Dette for å sikre
en best mulig sameksistens.

Vigjør oppmerksom på at det foregår en del garnfiske etter sei sørvest og nordøst for
lokaliteten. Vikan ikke se at løsningsforslaget legger til rette for endringer som påvirker dette
fisket i særlig grad.

1 Fiskeridirektoratet har kartlagt bruks- og ressursområder for fiskeriinteressene.
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Med hilsen 
 
Tom Hansen 
konstituert seksjonssjef 
 
Audun Århus 
rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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