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AREALPLAN SJØ GILDESKÅL – INNSPILL FRA SØRFUGLØY GRUNNEIERLAG OG SØRFUGLØY 

VELFORENING 

Jeg refererer til telefonsamtale med Rene Normann der vi har fått utsatt frist for å komme med innspill 

til Arealplan Sjø til l5. september 2015. 

 

Undertegnede som leder for Sørfugløy grunneierlag og leder for Sørfugløy velforening har ikke vært 

kjent med at arealplanen for sjøområder i Gildeskål omfattet så store områder nært opp til Fugløya og 

Fugløyvær.  I og med at vi – pga manglende fastboende – ikke er med i noe lokalutvalg i kommunen, 

har dette arbeidet gått oss «hus forbi».    Selvsagt burde vi sjekket på kommunens hjemmesider om det 

var noe slikt arbeide på gang, men så er ikke blitt gjort.   

 

Det aktuelle området som vil føler mest sårbart, er A01, og omfatter fiskerike områder som i 

generasjoner har vært gode fiskeplasser for fiskere fra Fugløya, Fleinvær og Arnøyene.   Sørfugløy 

grunneierlag og Sørfugløy velforening vil slutte seg til de innspill som er kommet fra fiskerihold i 

kommunen om de skadevirkninger dette kan ha på det tradisjonelle fisket i området.   

 

Videre anføres at et anlegg i dette område er nært opp til et viktig gytefelt. Forskning har vist at hvis 

du fortøyer et anlegg så nært opp til et gytefelt så vil ikke fisken komme. Fugløyvika er et viktig 

gytefelt for kysttorsk, skrei og hyse. Kysttorsk har spesiell status i bestandssammenheng da bestanden 

er gått tilbake og gytefelt er spesielt viktig å ta vare på. 

 

Dette er noe ICES  (internasjonale havforskningsråd ) har uttalt  er viktig å vektlegge. 

 

Området tangerer også opp mot Fugløya naturreservat og området A01 vil også være en del av 

matfatet for den stadig truende lundekolonien som hekker på Sørfugløy.  Bestanden har vært 

nedadgående, og det er grunn til å tro at et forstyrrende element som utlegging av mærer vil være 

svært skadelig for denne fuglearten. 

 



Dersom dette ikke er tatt i betraktning i utredingen, bes dette undersøkt før man godkjenner at A01 

legges ut som område for havbruk. 

Styremedlem i grunneierlaget – Olav Kolberg –har inngående kjennskap til lundens aktivitet på 

Fugløyvika, og vil ta kontakt med saksbehandler for å få et møte slik at han kan få forklare seg 

utfyllende. 

For grunneiere og brukere av Fugløya har lundefuglen til alle tider vært et solid varemerke, og en fugl 

som vi verdsetter veldig høyt.  Ethvert inngripen som kan skade denne, synes for oss hårreisende. 

Vi håper at disse momenter tas med i Deres vurdering av saken. 

 

 

 

Sørfugløy grunneierlag     Sørfugløy velforening 

 

Anne Lise Ingebrigtsen     Karl Edvard Skavhaug 

 

 


