
FISKARLAGET NORD  og  F iskarlagets Servicekontor as  avd  nord  •  Postboks 59 •  9251Tromsø 

E-post: nord@fiskarlaget.no •  www.fiskarlaget.no  •  Telefon: 908 80 016 /  482 39 656  

Organisasjonsnr: 938 277 095 • F iskarlagets Servicekontor 984 152 094 

 

 
 
Sør-Varanger kommune 
Postboks 406 
9915 Kirkenes 
 
E-post: kystsoneplan@svk.no  
Att.: Vegar Nilsen Trasti  
 
 
 
Vår ref.:  Deres ref.:  Dato:     
2020.996  17/1226   30.09.2020  

 
Uttalelse – Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger   
 
Fiskarlaget Nord viser til høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram til interkommunal 
kystsoneplan for Varanger. Kommunene Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø inngår i 
samarbeidet. 
 
Innspill til planprogrammet  
Fiskarlaget Nord arbeider for en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre næringer. 
Forutsetningen må være at virksomheten ikke ødelegger for hav- og fjordmiljø, ville bestander, 
utøvelsen av fisket eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for fiskerne. I den kommende planprosessen 
mener vi det må være fokus på å bevare viktige fiske-, gyte- og oppvekstområder, vandringsruter, 
økosystem osv. En allerede uforutsigbar næring blir enda mer uforutsigbar ved at det stadig er kamp 
om plassen på kysten. 
 
I kommunale planprosesser mener vi at fiskeri og akvakultur må behandles som likeverdige næringer 
og det må legges stor vekt på å oppnå en best mulig sameksistens. Hva angår fiskeriinteressene i 
kommunens sjøareal, er det avgjørende med god dialog med lokale og tilreisende fiskere, og 
kommunen har et særskilt ansvar for å ivareta lokalt viktige gyte- og oppvekstområder og fiskefelt. 
Det har blitt svært viktig for fiskeriinteressene å kartlegge hvor de viktige bruks- og ressursområdene 
er, for at disse områdene ikke skal overtas av andre næringer, men fiskens vandringsmønster er 
uforutsigbart, noe som gjør det utfordrende å skjerme fiskeriinteressenes dynamiske arealbehov mot 
andre næringer som driver virksomhet i faste installasjoner i sjøarealet.  
 
Gjennom revisjon av kystsoneplanen kan en få en mer oversiktlig og helhetlig måte å se arealer, 
næringsutvikling og verneverdier i sammenheng, samtidig som en kan unngå fragmenterte og dårlig 
forankrede løsninger. 
 
Vi oppfordrer til å bruke Fiskeridirektoratets kartverktøy med kystnære fiskeridata og 
Havforskningsinstituttets kartlegging av gytefelt for torsk, men anmoder kommunen å supplere 
allerede kartlagt informasjon ved å ha dialog med fiskeriinteressene gjennom hele planprosessen.  
 
F.eks. er det verdt å påpeke at i de tilfeller det kjøres sporingsanalyser for å få et bilde av 
fiskerinæringens bruk av områder, må en være klar over at fartøy under 15 meter p.t. ikke er pålagt 
AIS e.l. Det samme gjelder innmelding av faststående redskap som en kan se i ulike karttjenester hos 
BarentsWatch, hvor heller ikke alle fartøy er pålagt rapportering og som heller ikke viser alle fiskeri 
og redskapstyper. Disse dataene kan derfor gi en viss forståelse av fiskeri- og fangstaktiviteten i et 
område, men kan ikke anses å vise et fullstendig bilde av aktiviteten som foregår, eller omfanget av 
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hvor mange som vil bli påvirket av f.eks. en akvakulturlokalitet. Den erfaringsbaserte kunnskapen 
fiskerne sitter på er derfor svært viktig å ivareta i planarbeidet, også i forhold til temaene som skal 
utredes i planprosessen.  
 
Vi mener at areal som tillater oppdrett bør være avsatt til enbruks akvakultur, samtidig som viktige 
bruks- og ressursområder for fiskeriinteressene, låssettingsplasser m.m. får formål enbruks fiskeri 
eller flerbruk uten akvakultur. Dette gir forutsigbarhet for både fiskeri- og akvakulturnæringen.  
 
Fiskarlaget Nord oppfordrer til tidlig å tilrettelegge for medvirkning av de ulike interessene i 
planarbeidet, slik at en tidlig i prosessen kan søke å finne omforente løsninger. Det bes om at 
eventuelle møter med fiskeriinteressene planlegges i god tid og at de legges utenfor de mest 
hektiske sesongene. 
 
Fiskarlaget Nord ser fram til å delta i det videre planarbeidet.  
 
 
Med hilsen 
Fiskarlaget Nord  
 
Jon-Erik Henriksen/s 
daglig leder   Eli-Kristine Lund/s 
   rådgiver  
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