
Innspill til høring om Kystsoneplan Varanger   Ekkerøy 28.9.2020 

 

Her følger vårt innspill til kystsoneplan for Varanger. Først vil vi understreke 

Varangerfjordens betydning for fiskerier, for torskestammen, for sjøørret og for lakseelver. I 

tillegg er det et rikt, men sårbart, sjøfugleliv langs fjordens kystlinje. Det satses på reiseliv, 

og for det aktuelle reiselivs-markedet er ren og uberørt natur svært viktig i en opplevelses-

sammenheng. Det betyr da at lakseoppdrett vil skade disse fordelene og den ressursen 

området utgjør. 

 

 

- Strekninga fra Varangerbotn til Hamningberg er Nasjonal Turistvei. Det er en rekke 

områder der synlig oppdrettsvirksomhet vil være ødeleggende for utsikt, og for 

turistenes helhetsopplevelser. Det er især tilknytning til steder der det er bebyggelse 

og steder der det er reiselivsbedrifter. I Vadsø kommune er for eksempel strekninga 

Kiby – Ekkerøy meget verdifull med tanke på uberørt natur. 

- Vadsø kommune virker å være bevisst reiselivssatsing, men da må en ikke bygge opp 

under næringer som kan skade denne satsinga.  

- Ekkerøy er et av de mest kjente og spektakulære steder på nordsiden av 

Varangerfjorden. Fuglefjellet her er internasjonalt omtalt, både i fagbøker, men også 

for fotografer. Sjøfuglene og de andre artene, over 50 bare på og rundt Ekkerøy, 

utgjør en stor attraksjon. Denne attraksjonen vil skades ved etablering av 

oppdrettsanlegg i kilometers avstand fra Ekkerøy. 

 

Vi ber om at en er meget bevisst den arealavsetningen, det vil si at en enten unngår helt slik 

etablering fra Varangerbotn og utover, og især ikke rundt, eller fuglereservatene og 

habitatene for sjø- og vadefugl på strekninga Varangerbotn – Krampenes. Denne strekninga 

bør fredes fra etablering av oppdrett.  

 

Dersom det skulle ende med oppdrett, så må en i alle fall ikke legge slik virksomhet langs 

eller inntil bygder der det bor folk. Det er vel i Vadsø kommune at det mellom Krampenes og 

Skallelv ikke er bebyggelse. 

 

Undertegnende eier og driver Ekkerøy Feriehus AS som har eksistert i tjue år, og har 

inngående kjennskap til hva både våre gjester og storparten av de reisende vil oppleve; ren 

natur, stillhet og en nærhet til sjø, strender, fugler og fauna. 
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