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INNSPILL TIL KYSTSONEPLAN FOR VARANGER 
Ekkerøy bygdelag ønsker med dette innspillet å hedre inititaivet med å lage en konstruktiv kystsoneplan 

for Varanger.Når det gjelder sjøbasert oppdrett mener vi at det ikke må åpnes for mer slik virksomhet i 

Varanger, og eksisterende virksomhet må overvåkes og kontrolleres nøye. Det er flere argumenter for 

dette: I de senere år har det blitt slik at konsesjonene for slik virksomhet ikke lenger eies lokalt, men av 

store børsnoterte selskaper.Anleggene er automatiserte og røktes av få ansatte i turnusordninger som 

ikke en gang nødvendigvis skatter til kommuner i området.Dagens regjering legger nå også opp til en 

kraftig omfordeling av pengene som kommer inn for kjøp av konsesjoner, der staten tar disse pengene 

fra kommunene og putter i egen kasse.  Når vi da ser hvordan de båndlagte arealene forsøples og legges 

øde for alt annet havliv, samt rømningsfare-og frekvens, blir fasiten enkel: Kommunene som stiller sine 

områder til disposjisjon for oppdrett, sitter KUN igjen med ulempene for denne industrien, mens 

konserneiere andre steder sitter igjen med ALLE fordelene og gevinstene. Dette bør kommunene sette 

en stopper for ved ikke å legge til rette for mer sjøbasert oppdrett, men oppfordre storkapitalen til å 

bruke deler av midlene sine på å forske på metoder for å flytte virksomheten sin opp på egne regulerte 

landområder. 

Ekkerøy bygdelag er også av den oppfatning at kystsoneplanen bør legge til rette for at det 

bærekraftige, lokale sjølaksefisket kan fortsette og utvikles som den kortreiste unike matressursen det 

er. Bygdelaget er av den oppfatning at dette fisket i alle år har eksistert i godt samspill med elvefisket, og 

at de senere års forsøk på utradering av dette fisket må nedkjempes. 

Kystsoneplanen bør også legge føringer for at det er lokale kystfiskebåter av en viss størrelse som skal ha 

fortrinnsrett på å høste av de lokale fiskeressursene for på den måten å få lokal verdiskaping. Det betyr 

at denne planen bør ha innhold som flagger synspunkter om kvoter, båtstørrelser og bærekraftig lokal 

høsting av havressursene våre.Dette betyr også stadig mer i reiselivssammenheng. 

Vi ser fram til å følge arbeidet, og ønsker lykke til med gjennomføringen! 

 

For Ekkerøy bygdelag 

Kurt Ivar Amundsen, lederLeder 
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