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Dønna kommune Nordland - Varsel om oppstart av 

detaljreguleringsplan for Buøya Kystferie gnr27 bnr3. 

Fiskeridirektoratets innspill  

Viser til brev datert 28.08.2020 med varsel om oppstart planarbeid detaljreguleringsplan på 

gnr 27, bnr.3, Buøy Kystferie, Dønna kommune. Arealet som planlegges regulert, er benevnt 

BKBF 2 i kommuneplanens arealdel. Her er området satt av til framtidig turist- og 

fritidsformål.  

 

Planområdet er totalt ca 470 daa, hvorav ca.140 daa. tenkes utbygd. Området ligger mot 

sjøen i området vest for Fylkesvei 809 og omfatter Buøya og de ytre delene av Buøyvalen 

nord- vestover fra Klubben. nord for Solfjellsjøen. Planforslag vil berøre følgende 

eiendommer (bnr): 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 36 og 55. 

 

Formålet med regulering 

 

Fritids- og turistformål kombinert med fritidsbebyggelse er hovedformål for reguleringen. Det 

planlegges etablert fritidsboliger, overnattingsvirksomhet, sjøsenter, leilighetsbygg, 

bryggeanlegg, hytter og sjøboder m/kaianlegg rettet mot næringsetablering. 

 

Fiskeridirektoratets rolle 

 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre eksistens 

og utviklingsmuligheter for marine næringer - fiskeri og akvakultur - herunder å ta vare på 

marint biologisk mangfold. Dette oppnås best ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig 
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utnyttelse av kystsonen. Fiskeridirektoratet region Nordland skal gi en faglig uttalelse om 

konfliktpotensialet knyttet til fiskeriinteressene, både det som angår arealbruk og miljø.  

 

Fiskeriinteresser og akvakultur i området 

 

Havforskningsinstituttet har gjennom eggtrekk og strømmodelleringer kartlagt et regionalt 

viktig gytefelt for kysttorsk i hele sjødelen av planområdet. Ellers så er det en 

akvakulturlokalitet i underkant av 500 meter fra den sørlige delen av planområdet.  

 

Det opplyses i planoppstart om at det ønskes etablert sjøsenter og kaianlegg. Dersom det 

planlegges for utfylling i sjø ber vi om at det tas hensyn til gytefeltet. Utbyggingstiltak, 

inkludert mudring og dumping av mudder, kan innebære risiko for tap av gytehabitat og 

oppvekstområder for fiskeyngel. Fine partikler holder seg i vannmassene over lang tid, følger 

havstrømmene og kan dermed også spres langt fra planområdet. Det er viktig at nevnte 

gytefelt blir minst mulig berørt av tiltaket. Vi forutsetter at det gjøres avbøtende tiltak for å 

begrense partikkelspredning mest mulig. Fiskeridirektoratet råder til at tidspunkt for tiltak 

som berører sjø primært bør skje på høsten og tidlig vinter, fordi det er den perioden av året 

hvor det marine livet i kystsonen ligger mest i ro.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Øyvind Olsen  

fungerende seksjonssjef 

 

Mira Bolsøy Aasjord 

planrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.  
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