
Vedlegg 2    Annen bruk/ annen interesse i område 

 

 

Det har vært ført en dialog med Gulen Kommune i forhold til det utvalgte området. 

Området er avsatt til akvakulturformål, og det har ikke kommet frem forhold som 

tilsier at det er i konflikt med andre interesser i nærheten 

Området AK 39 ligger like ved et fiskesstengsels området øst 100 meter 

Det ligger også i et gytefelt for torsk.  

Det er ingen indisier som tilsier at dette er ugunstig eller i konflikt med hverandre. En 

tare skog fritt i den pelagiske vannsøylen vill tvert imot kunne være gunstig i forhold 

til skjul for fiskelarver og yngel. 

Fiskeri: 

Det er to låssettings plasser i området, og det nærmeste er Ca.100 meter unna, øst 

for søkte lokalitet. Det andre ligger på rundt 1,3 km unna. 

 



 

Fig 1 avstand til låssetting: Det ligger to Låssettingsområder (øst 100m og 1,4 km vest) for søkt området 

og to fiskeri havner/ mottak, henholdsvis: negardsvik 3,0 km sør og Bremnes 2km nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Akvakultur: 

Det ligger ingen oppdrettsanlegg innenfor en radius på 5 Km. 

De nærmeste anleggene er drevet av firdafisk 

 Det ligger et lakseslakteri i nesevågen, Byrknes 1,4 km unna  

 

Nesevågen 52 

 Produksjonsområde 4, Nordhordland til Stadt 

 Akvakultur: 17576 NESEVÅGEN  
Innehaver: BIRKNES MARTIN E EFTF AS 

 Tillatelse SFG 0044 (Ørret) 
 Tillatelse SFG 0044 (Regnbueørret) 

 Tillatelse SFG 0044 (Laks) 

 Akvakultur: 17576 NESEVÅGEN  
Innehaver: BIRKNES MARTIN E EFTF AS 

 

 

Fig 2 slakteri m ventemerd i nesevågen 1,4 km 



Fritids fiske og privat ferdsel 

Avstand til Hoved båtled er 2,4 km rett SV rett sør og ca1,3 km NV (innseiling 

Byrknes) av søkt området. 

Det er noe båt trafikk i forbindelse med sportsfiske, men dette ansees ikke og være i 

konflikt med hverandre. Område vil bli forskriftsmessig merket. Kystverket har blitt 

konsultert for en vurdering hvorvidt anlegget vil være til hinder for båttrafikk og 

tilkomst/ adkomst til eventuelle ankringsplasser. 

  

 

 

 


