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Viser til brev fra Multiconsult datert 27. juni 2017. NOF Nordland har følgende merknader til 
Planprogrammet i Nesna kommune. 
 
Det framgår av forslaget at overskuddsmasser vurderes dumpet i Langnesvågen og 
Engentjønna. Dette er uakseptabelt. Strandsonen er et felles gode som er under sterkt press 
om utbygging, og dumping av overskuddsmasser i høyproduktive bløtbunnsområder er et 
overtramp mot fellesskapet så vel som mot naturverdiene i området. I den videre 
planprosessen må utbygger finne relevante og bærekraftige bruksområder for eventuelle 
overskuddsmasser. Dumping av masser i fjorden er uakseptabelt uten kartlegging av 
naturverdiene i det aktuelle fjordområdet. 
 
Store arealer med våtmark og myr vil etter forslaget bli ødelagt for all fremtid. Spesielt 
gjelder dette Engentjønna og til dels Langsetvågen, samt kantområdene rundt, og vi ber om 
at disse områdene holdes utenfor planen og at det ikke fremmes forslag om eller tillates at 
disse områdene blir ødelagte.  
 
Skogsleira er et veldig viktig naturområde, og det har allerede blitt gjort mye endringer i 
områdene rundt. Samtidig foreligger det flere planer som vil øke den totale belastningen for 
leira og tilstøtende områder, noe som gjør det enda mer påkrevd å bevare det viktige 
området Engentjønna.   
 
Det er verdt å merke seg at området er et populært sted å besøke for lokale og tilreisende 
naturinteresserte, dette selv om området ikke er grundig kartlagt. Området blir også 
benyttet jevnlig i undervisningsformål.  
 
Viktigst er nok området for vadefugler og ender. Det hekket gravand der i år, kommunens 
eneste dokumenterte hekkefunn for 2017. Rødlisteartene vipe (EN), storspove (VU) og 
fiskemåke (NT) bruker området jevnlig i bra antall og de hekker også der. Selve fjæra og 
kantområdene er viktige for bergirisk, stær, gulspurv og sivspurv (alle NT). Hare (NT) kan 
også nevnes som en art som finnes i bra antall i området. 
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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. 
 
Fuglenes bruk av området må derfor kartlegges grundigere. Det fremgår av utkastet at det er 
verdier her, men registreringene er mangelfulle, og en konsekvensutredning må inkludere 
kartlegging av fuglenes bruk av området, spesielt i hekketida, men også i trekktidene og om 
vinteren. For å oppnå dette må kartleggingsprosessen foregå over minst ett år, men ideelt 
sett flere. 
 
Vi krever at Engentjønna og nærområdet rundt tas ut av planene for industriutviklingen, og 
heller bevares som det viktige naturområdet det er. Det vil da fungere som en buffersone 
mellom industrien og leveområdene for fugler og folk i nærområdet. 
 
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 
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