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Merknader til Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i 
Evenes 

 
Viser til brev fra Cermaq datert 1. juli 2017. NOF Nordland har følgende merknader til 
søknaden om dispensasjon fra kommunenes arealdel i Evenes. 
 
Det går fram av oppstartmelding at konsekvensutredning ikke er planlagt gjennomført i 
forbindelse med omreguleringen. Dette er svært uheldig da området ligger i strandsonen, og 
tett inntil en holme (Bårøya) omgitt av grunne fjæreområder – potensielt svært attraktive 
områder for sjøfugler, ender og vadefugler. Områdene kan fungere som hekkeplasser, 
rasteplasser i forbindelse med trekk og/eller områder for næringssøk. Vi er spesielt 
bekymret for at oppdrettsvirksomhet vil gi økt trafikk i området, noe som vil gjøre området 
mindre attraktivt eller umulig for fuglene å bruke. 
 
Flertallet av norske sjøfugler har gjennomgått dramatiske nedganger i bestand, mange av 
dem er på rødlista. Blant sjøfugler, ender og vadefugler finner vi flere arter som Norge har et 
spesielt ansvar for ettersom en stor andel av bestanden lever i Norge. 
 
NOF Nordland har fått opplyst at holmen tradisjonelt har hatt et rikt fugleliv og har vært 
fredlyst som «fuglevær» siden midten av 1800-tallet. Nyere kartlegging av fuglelivet er ikke 
gjennomført, og grundige kartlegginger må gjennomføres før dispensasjon i det hele tatt kan 
vurderes. Kartlegging må gjennomføres på hensiktsmessige tidspunkter i løpet av året, og 
det er særskilt viktig å avdekke fuglenes bruk av området i hekketida.  
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet som berører natur, jf. naturmangfoldloven § 7. Det skal 
fremgå hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken. 
Manglende vurdering etter naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser er å anse som 
saksbehandlingsfeil, på lik linje med brudd på § 17 i forvaltningsloven "forvaltningsorganets 
utrednings – og informasjonsplikt". 
 
Vurderinger etter: 
§ 8 (Kunnskapsgrunnlaget) 
§ 9 (Føre-var-prinsippet) 
§ 10 (Økosystem tilnærming og samlet belastning) 



§ 11 (Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
§ 12 (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
 
Naturmangfoldlovens krav blir ikke ivaretatt uten kartlegging, og det ansees som en alvorlig 
saksbehandlingsfeil. 
 
Vi ber om at fuglenes bruk av området blir kartlagt og at konsekvensutredning blir 
gjennomført som en del av planprosessen. Kartleggingen bør gjennomføres over minst et år 
for å gjenspeile fuglenes bruk av området til ulike årstider – hekking, trekk, overvintring osv. 
 
Vi ber om at vi blir holdt orientert om den videre prosessen i denne saken. 
 
Mvh. 
Atle Ivar Olsen (sign.) 
Leder NOF Nordland 
nordland@birdlife.no 
Mobil 95279482 
 
Kopi: Fylkesmannen i Nordland, NOF v/Martin Eggen 
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