MØTEREFERAT

KystsoneplanFor Varanger
ReferatFolkemøtei Vadsø28. september2020

Referenter: SigurdRichardsenog WenchePedersen
Sted: ScandicVadsø
Tid: 28. septemberfra kl 1900til 2030
Deltakere: 24 frammøte,inkludert 2 møtearrangører/referenterog 1 journalist (Sagat)
Kopi: Styringsgruppaog sekretariatet
AGENDA
Innledning
Velkommenv/nestleder i styringskomiteenog ordfører WenchePedersen
2 Presentasjonav planarbeidetv/ leder i StyringskomiteenSigurdRichardsen
3 Innspill,spørsmålog svar
4 Avslutning
1 Velkommenog innledning v/nestleder i styringskomiteenog ordfører WenchePedersen

2 Presentasjonav planarbeidet v/ SigurdRichardseni form av en «PowerPoint»
- Presentasjonav kystsoneplansom kommunaltplanverktøy
- Bakgrunnenfor igangsettelsenav den interkommunaleplanprosessen
- Presentasjonav planprogrammetfor ny planprosess
- Gjennomgangav gjeldendekommuneplani kystsonenfor Vadsø
- Formåletmed planen
- Innspillog medvirkning
3 Innspill, spørsmålog svar
Under refereresinnspill,spørsmålog kommentarerfra salen.
Rekkefølgener satt opp i forhold til tidsbruk på de enkelte emnene.

1. Skepsis mot oppdrettsvirksomhet av laks fra både fiskere og andre deltakere i salen. Både i
forhold til at fiskefelt ble utilgjengelig og mulig skadevirkning fra rømming og
forurensing/kjemikalier.
2. Representanten fra oppdrettsnæringen fremhevet at dagens oppdrettsnæring bygde på ny
kunnskap som både ville ivareta miljøet og mulig sameksistens med annen virksomhet,
fritidsaktivitet osv.
3. Forslag på at planen kunne skjerme og ivareta annen aktivitet som mataukfiske, rekreasjon
og turisme. Med konkret forslag på at Kibygrunnen burde skjermes fra større fiskefartøy, og
at områder kunne avsettes til dykking/fridykking og turisme med konkrete eksempler på
Ekkerøy og de grunne områdene innenfor lille Vadsøya
4. Flere tok til ordet for at det i området var tilstrekkelig plass til alle både oppdrett, fiskeri
turisme og rekreasjon.
5. Det ble minnet om planen ville være et viktig redskap for å forvalte havområdene, og at i
nåværende gjeldende plan fra 2002 var det avsatt områder til akvakultur inkludert
lakseoppdrett.
6. Fra representant fra Fylkeskommunen ble det minnet om at man vedrørende oppdrett kunne
avsette områder til ulike arter/typer oppdrett.
7. Representant fra Vardø minnet om at hele Varangerfjorden burde ses i sammenheng.
8. Flere lurte på om det var mulig å komme med innspill også etter 1. oktober.
4 Avslutning
Innleder foretok en rask oppsummering og takket for at så vidt mange med ulike interesser hadde
tatt ordet. Innleder minnet dessuten om at selv om man var uenig i sak så var det viktig for alle
parter og snakke «sannferdig» i sin argumentasjon for at synspunktene ville bli tatt seriøst.
Innspillene vil blir notert, men kommunen oppfordrer til å gi skriftlige innspill innen fristen 30.
september, enten pr brev, e-post eller kommunens høringsportal på
https://www.svk.no/planportal.363160.no.html Innspillene vurderes enkeltvis, og i
plandokumentene gjøre det rede for hvordan de er imøtekommet i planforslaget. Fungerende
ordfører

Wenche Pedersen takket for oppmøtet og avsluttet møtet.

