Felles uttalelse fra Fjordfiskerne og Salten Aqua AS om forvaltningen av Skjerstadfjorden.
Informasjon om Lakseoppdrettsmeringen.
Selskapene som driver med oppdrett av laks i Skjerstadfjorden tilh(l.Srer samme eiergruppen, Salten
Aqua AS.
Salten Havbruk AS
Edelfarm AS
Wenberg Fiskeoppdrett AS
Salten Stamfisk AS
Gigante Offshore AS

Landbasert smoltprod.
Matfiskproduksjon.
Matfiskproduksjon.
Stamfiskproduksjon
2. lokaliteter for torsk.{ikke i bruk.)

Eksisterende lokaliteter i Skjerstadfjorden for produksjon av laks: ¢ksengard, Daumannvik, Helligvik,
Leivsethammran og Sysselvik.
Salten Stamfisk AS er i etableringsfasen og har ikke egne lokaliteter, dette ma sikres.
Informasjon om Fiskerimeringen.
I vinterens torskefiske leverer 15 fiskere fisk fra Skjerstadfjorden til mottaksanlegget pa Holstad og
Bod(l.S. Skjerstadfjorden har alltid vcert en fiskerik fjord hvor det har vcert godt fiske pa mange
fiskeslag. For fa ar siden var det fem fiskemottak i fjorden, og et titalls fiskere hadde hele sin inntekt
fra fiske. I den seneste tiden har fisket gatt betydelig nedover slik at det er vanskelig for fiskerne a ta
sin kvote i fjorden. I dag er det ett fiskemottak i Skjerstadfjorden.
I f(l.Slge "Forretningsplan for mottaksanlegg pa Venset" fra 2007 kalkuleres det med at det leveres opp
mot 100tonn hvitfisk fra Skjerstadfjorden hvert ar til to fiskemottak.
Fauske kommune har na tatt opp igjen arbeidet med reguleringsplan for havna pa Venset, noe som
hilses velkommen av fiskerne. Men i f(l.Slge Bofisk AS som eneste mottaksanlegg, kan konsekvensen
av mye r(l.Smt oppdrettstorsk i fangstene gi sa darlig inntjening at fiskemottaket legges ned.
R(l.Smt oppdrettstorsk, mer forurensning og utestengelse fra viktige fiskeomrader, frykter vi kan vcere
slutten pa fiskeriet i fjorden.

Felles uttalelse Ira Fjordfiskerne og Salten Aqua AS.
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Kommunene Saltdal, Fauske og Bod(l.S ma samarbeide om en felles arealplan for
Skjerstadfjorden. Arealplanen ma ivareta aile brukerinteressenes behov og hevdvunnede
rettigheter. Planen rna opprettholde fjordens gode status for alt akvatisk liv.
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Arealplanen ma ta hensyn til gyte- oppvekst- og fiskeomrader. Gyteomrader ma ikke
reguleres til oppdrettsformal i arealplanen.
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Fjerne arealer i planene som un(l.Sdvendig er avsatt spesifikt til akvakultur samtidig som
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Ingen tildeling av oppdrettstillatelser til nye akt(l.Srer.

eksisterende lakseoppdretteres og fjordfiskernes interesser ma ivaretas.

Fauske, den 27.05. 2010
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