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Andreas Foss Westgaard
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Avslutning ved ordfører Knut Store

Åpning ved ordfører Knut Store

Ønsket velkommen.

2

Innledning og presentasjon av planarbeidet
v/prosjektleder Andreas Foss Westgaard
•
•
•

3

Dato 30.09.2020

Rambøll
Løkkeveien 115
Postboks 1077
9503 Alta
T +47 78 44 92 22
F +47 78 44 92 20
https://no.ramboll.com

Presentasjon av kystsoneplan som kommunalt planverktøy
Gjennomgang av gjeldende kommuneplan (kystsonedelen) for Nesseby
Presentasjon av planprogrammet for interkommunal kystsoneplan
o Formål med planarbeidet
o Utredningstema/KU
o Framdrift og planprosess
o Innspill og medvirkning

Innspill, spørsmål og svar

I det følgende refereres innspill, spørsmål og kommentarer fra salen, samt
besvarelser fra Nesseby kommune og prosjektledelsen ved Andreas Foss
Westgaard i Rambøll. Rambøll er engasjert som planrådgiver for interkommunal
kystsoneplan for Varanger. Rekkefølgen er kronologisk-tematisk.
3.1 Akvakultur
Representant for oppdrettsselskapet Lerøy Aurora innledet ved å utfordre
kommunen på om man er villig til å satse på videre vekst i oppdrettsnæringen
jamfør den nasjonale målsettingen om økt produksjon. Selskapet har vilje til og
ønske om videre vekst som også kommer Nesseby kommune til gode.
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•

Kommunen v/ordfører repliserte at spørsmålet avhenger av politisk stillingstagning på seinere
tidspunkt.

•

Representant for Varanger Fjordfiskelag redegjorde for stor motstand mot etablering av
oppdrett på nordsiden av fjorden. Strømforholdene tilsier at oppdrett på nordsiden vil skremme
bort villfisken. Fisket er variabelt, og en ønsker ikke ta sjanser som kan ødelegge for næringen.
I tillegg har kommunen gjort store investeringer i Nesseby havn, og en vurderer at
fiskerinæringen gir størst ringvirkninger for kommunen sammenliknet med havbruk.
Fjordfiskelaget er åpen for å diskutere oppdrettslokaliteter på sørsiden av fjorden.

•

Innbygger tok til orde for at det er trangt om plassen på sørsiden av fjorden. Oppdrett
fortrenger lokalbefolkningens muligheter til å hente seg kokfisk på fjorden samt
sjølaksefiskeplasser. Man opplever å få «pellets-sei». Ønsker av den grunn lukkede anlegg. I
tillegg mange båtstøer til lokalbefolkningen.

•

Kommunestyrerepresentant uttrykte at oppdrettsnæringen bør holde seg på sørsiden av fjorden.
Viktig å lytte til fiskerne. Bruk av fjorden til matauk, sports- og fritidsfiske samt sjølaksefiske er
viktig for lokalbefolkningen. Anbefaler dialog mellom fiskere, Varanger Fjordfiskelag,
lokalbefolkning og oppdrettsnæringen.

•

Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet uttrykte at partiet vil verne om enigheten med
bl.a. fiskerne som ble skapt i gjeldende plan vedrørende plassering av oppdrettslokaliteter.
Fjorden er livsgrunnlag for flere og berører alle. Ønsker ny småbåthavn og forbedret mulighet til
å ha båt liggende ute.

•

Representant for Lerøy Aurora viste til at man ikke har planer om etablering på nordsiden av
fjorden, men ønsker noe større areal på sørsiden. Bedriften har gode systemer for bærekraftig
drift, og viser til at forurensningsproblemene som trekkes fram tilhører tidligere tiders drift.
Lerøy Aurora ønsker også å bevare fjorden for framtidige generasjoner.

•

Prosjektleder Andreas Westgaard i Rambøll minte forsamlingen om at avsetting til akvakultur i
planen også vil kunne inkludere andre arter enn typisk laks og ørret, f.eks. alger, tang og tare,
levendelagring og oppdrett av torsk, sei mm.

•

En viste til at Fiskeridirektoratet har kartlagt låssettingsplasser for sei, og at disse er
tilgjengelige for bruk i planen.

3.2 Hensynet til villaks
Det ble tatt til orde for å stenge Meskfjorden for sjølaksefiske. Fjorden er svært grunn, og villaksen er
truet av overfiske, pukkellaks og oppdrett.
3.3 Reiseliv
Representant for Varanger Lodge viste til godt samarbeid med Lerøy Aurora om både turisme og
fiskeri/havbruk, herunder ferdsel rundt anleggene. Flytebrygger og fiskerihavner ble nevnt. Savner
beredskapsplan, herunder i tilfelle lakserømming fra oppdrettsanlegg.
3.4
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Medvirkning – særmøter
•
Representant for Varanger Fjordfiskelag etterlyste et helt nødvendig særmøte med
fiskerinæringen, og mente man hadde hatt en dårlig start på planarbeidet siden slikt møte ikke
var gjennomført.
•

Representant for Lerøy Aurora ønsket også delta i særmøte.

•

Prosjektleder Andreas Westgaard redegjorde kort for medvirkningsmøter som er gjennomført
iht. styringsgruppas plan og hva som planprogrammet legger opp til av møter framover.

Særmøter med både fiskerne og oppdrettsnæringen er helt nødvendig i planprosessen.
Styringsgruppa vil drøfte dette nærmere i neste møte (oktober/november).
3.5 Skipshavarister i Karlebotn
Det ble stilt spørsmål om Karlebotn fortsatt var avsatt til område for innsleping av havarerte skip.
-> Kommunen v/virksomhetsleder Oddleif Nilsen svarte at man ikke har kjennskap til dette.
3.6 Regulering av fartøystørrelse
Det ble stilt spørsmål om man i kystsoneplanen kan regulere bruk av fartøystørrelse i fiske mm.
-> Rambøll v/prosjektleder Andreas Foss Westgaard svarte at kystsoneplan etter plan- og
bygningsloven kan avsette områder for ferdsel/farled, eller utelate ferdsel/farled i avsettinger, men ikke
regulere ferdselens art hva gjelder fartøytype eller størrelse mm. Dette (utøvelse av fisket) reguleres av
annet lovverk.
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Avslutning ved ordfører Knut Store

Ordføreren avsluttet folkemøtet med å si at kommunen opplever et godt samarbeid med både fiskerne
og Lerøy Aurora – og ønsker at samarbeidet for framtida skal fortsatte i samme gode ånd.
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