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Nesseby Fiskarlag har i styremøte nå 19.09.20 behandlet saken.

Av naturlig grunn er fiskarlage i hovedsak opptatt og fokusert

på areal områder som vil ha og har fysisk betydning vedr.

tradisjonell fiske i sjøområde, og da i særdeleshet og da  

smrdeleshet sjøområde her i indre del av Varangerfjorden.

I uminnelige tider har bl.a. torske fisken kommet inn fra Barnts-

have for å gyte her på gytefeltene. Og i nær tid er det også av

stor betydning for bosettningen i Nesseby Kommune at det det er

gyteplasser også for kysttorsken. Som de senere år viser seg å

være en svak gruppe, som det må værnes om.

Det foreligger gyte kart for områder torske fisken hvært år

kommer inn for å gyte. Således er hele indre del av Varanger-

fjorden inkl. sjøområder i hele Nesseby Kommune kartlagt som

Sammenhengende gyte områder.

Fiske og fiskerinæringen er av stor betydning på så mange måter

for aktiviteten og sysselsettningen i Nesseby Kommune. O det må

vernes om denne primærnæringen både for nåværende fiskeriaktivi-

tet, og for etterkommende slekter. økomomiske særinntresser må

ikke prioriteres foran de goder naturen har gitt oss her.

Av fagtidsskrifter fra andre dele av kyst Norge har vi også

notert oss at å belegge gyteplasser for fisken med annen virksom-

het, ikke er å anbefales, men må forbys. Det er i denne forbinde-

lse det er av stor viktighet at arealplan på landområder ikke

legger til rette for uheldige konsekvenser for sjøområder som

grenser opp til uønket areal i og ved sjøen.

I hovedsak gjelder dette fiskeoppdrette, men også annen virksom-

het, som ligger inne på tradisjonelle fiske og gyteplasser. Så-

ledes må hele nord sia av Varangerfjorde i Nesseby Kommune og

sør-sia fra Veinesfjorden og østover til Gandvikneset, ikke ti17-

late areal for fiskeoppdrett i sjøområdene der.

Således må fiskeoppdrette ved Byluft på S-sia i en ny kystsone-

plan for Varanger ikke lenger lokaliseres til Byluft område.



Fiskeoppdrett helt inn på gytefelt og på de aller viktigste

fiskeplasser for fiskebåtene ikke bare fra Nesseby Kommune, men

også fra Vadsø og Sør-Varanger kommune, er og vil bli negativ

for fiskerne,

På en måte er Nesseby Kommune ved ett veiskille. Skal en verne om

tradisjonell vill fisk muligheter, eller vil en opprettholde den

negative forholde som nå er ved fiskeoppdrette som nå, inne på

gyte- og fiskeplasser. Kortvarige økonomiske særinntresser må

ikke gå foran, de goder naturen har gitt oss gratis.

Nesseby Fiskarlag møter gjerne på åpent Møte for å fremføre vår

viktige sak.
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